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HOOFDSTUK I   ALGEMENE ZAKEN 
 

I.1  DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN DIT REGLEMENT 
 
Dit examenreglement omvat regelingen om het schoolexamen en het centraal examen goed te kunnen 
uitvoeren. De wettelijke basis hiervoor is het Examenbesluit VO. 
Het bevoegd gezag, d.w.z. het bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep, stelt dit reglement vast nadat 
de medezeggenschapsraad daaraan zijn goedkeuring heeft gegeven. 
Dit reglement is van kracht vanaf 1 augustus 2013. Het bevoegd gezag kan in dit reglement tussentijds 
veranderingen aanbrengen als daar goede redenen voor zijn. Laatste update: augustus 2017 
 
Een onderdeel van dit examenreglement is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit heeft 
betrekking op de inhoud van het schoolexamen, de manier van toetsen, de weging van de resultaten en 
de herkansingsregeling. We moeten het ieder jaar voor 1 oktober vaststellen en zowel aan jou als aan de 
inspectie overhandigen. 
 
Om ervoor te zorgen, dat er over een aantal termen in dit reglement geen misverstanden kunnen 
ontstaan, zeggen we nu even precies wat ermee bedoeld wordt. 
 
“ de wet” 

Dat is deel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
“ de minister” 

Dat is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
“ de inspectie” 

Dat is de inspectie zoals die bedoeld is in artikel 113 en 114 van de wet. 
“ het bevoegd gezag” 

Dat is het schoolbestuur van de Dunamare Onderwijsgroep. 
“ de directeur” 

Dat is de directeur van de locatie Maritieme Academie Harlingen. 
“de schoolleider VMBO” 

Hiermee is bedoeld de schoolleider VMBO die belast is met de organisatie van schoolexamen en 
centraal examen. 

“de gecommitteerde” 
Dat is een persoon die belast is met het toezicht op een onderdeel van het centraal examen, zoals 
bedoeld in artikel 29 (derde lid) van de wet. 

“de examinator” 
Dat is degene die belast is met het afnemen van het examen. 

“ de school” 
Dat is de Dunamare Onderwijsgroep, locatie Maritieme Academie Harlingen. 

“staatsexamencommissie” 
Dat is een commissie als bedoeld in artikel 60 van de wet. 

“de leerling” 
Dat is iedereen die door het bevoegd gezag tot het examen wordt toegelaten. 

“DUO” 
Dat is de Dienst Uitvoering Onderwijs die o.a. de examens organiseert. 

“CvE” 
Dat is het College voor Examens, ingesteld door de minister. 



“Vaststellingcommissie examens MTE” 
Dat is de overkoepelende commissie die namens de CVB’s van de betrokken instellingen de 
opgaven vaststelt voor de nautische vakken en voor dit onderdeel het CvE vervangt. 

“studielast” 
Dat is het aantal klokuren dat je moet besteden aan (de voorbereiding van) een onderdeel van het 
PTA. 

“beroepsgerichte leerweg” 
Dat is de leerweg waarin examen gedaan wordt in een beroepsgericht vak naast andere 
theorievakken. De beroepsgerichte leerweg wordt verdeeld in een basisberoepsgerichte leerweg en 
een kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerwegen hebben elk een ander programma en soms 
andere regels bij het examen. 

“gemengde leerweg” 
Dat is de leerweg waarin het schoolexamen en centraal examen wordt afgelegd op het niveau van 
de VMBO theoretische leerweg, toegevoegd met het beroepsgerichte vak. 

 
Telkens wanneer in een van de volgende hoofdstukken staat aangegeven, dat de schoolleider VMBO, de 
secretaris van het examen, de examinator of de gecommitteerde bepaalde handelingen verrichten, doen 
zij dat namens de directeur. 
 
Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid het schoolexamen en het centraal examen af te 
leggen. Personen die niet als leerling staan ingeschreven, worden niet tot de examens toegelaten. 
 
De directeur en de examinatoren nemen de examens af. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het 
bevoegd gezag. De directeur benoemt een secretaris van het eindexamen. Aan het begin van het 
schooljaar hoor je precies wie dit is. Hij zorgt dus niet alleen voor de organisatie van de examens, maar 
ook voor de administratieve afhandeling ervan. 
 
Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de bepalingen in dit examenreglement, is verplicht tot 
geheimhouding van alle zaken waarvan hij weet of kan vermoeden, dat ze vertrouwelijk zijn. Dat geldt 
natuurlijk niet als iemand vanuit zijn functie of vanuit zijn taak bij de examens de plicht heeft om 
bepaalde zaken bekend te maken. 
 

I.2  DE INRICHTING VAN HET EXAMEN 
 
De minister stelt de examenprogramma’s vast. Daarin is opgenomen: 
 

• een omschrijving van de examenstof voor ieder vak; 

• de bepaling welk deel van de examenstof in het centraal examen en welk deel in het schoolexamen 
zal worden getoetst; 

• het aantal en de tijdsduur van de toetsen in het centraal examen; 

• eventuele voorschriften voor onderdelen van het schoolexamen, bijvoorbeeld de omvang, het 
aantal en de beoordeling ervan. 

 
Je legt examen af voor de beroepsgerichte leerweg (basis,-kader, of gemengd beroepsgerichte leerweg) 
van het VMBO in de vakken van het gemeenschappelijk deel, in twee sectorvakken en in het 
beroepsgerichte vak. Je mag in meer vakken examen doen, als de school je de gelegenheid heeft 



geboden in dit vak (of in deze vakken) onderwijs te volgen in de jaren van het schoolexamen, als dit 
rooster-technisch mogelijk is, en je dit ook daadwerkelijk gedaan hebt. 
 
Het examen bestaat uit twee gedeelten: het schoolexamen en het centraal examen. 
Het schoolexamen doe je gespreid over de leerjaren van de bovenbouw: 3 en 4. 
Het centraal examen leg je af aan het einde van het laatste schooljaar: klas 4. 
 
 
Het schoolexamen omvat de volgende onderdelen: 
 
- afsluitende toetsen (“PTA-toetsen”) 

deze toetsen worden digitaal, of schriftelijk, of praktisch en soms mondeling afgenomen; zij gaan 
over leerstof waarvan de behandeling is afgerond; je krijgt hiervoor een cijfer. Voor de 
beroepsgerichte vakken wordt vaak getoetst door praktijkopdrachten af te nemen of een werkstuk 
te laten maken. Soms wordt er meer dan één afsluitende toets afgenomen, omdat het af te sluiten 
onderdeel over erg veel leerstof gaat. 

- praktische opdrachten 
deze opdrachten toetsen algemene vaardigheden en vakvaardigheden; ook hiervoor krijg je een 
cijfer toegekend. 

- handelingsdeel 
hierin staan opdrachten die je naar behoren moet uitvoeren; er wordt geen eindcijfer voor gegeven, 
maar je krijgt de beoordeling: “wel/niet naar behoren voldaan”. 

- profielwerkstuk voor de gemengde leerweg 
het gaat hierbij om een vakoverstijgende opdracht waarbij zowel het proces als het product 
beoordeeld wordt. Het profielwerkstuk moet met een voldoende resultaat worden afgesloten en 
wordt apart op de diplomacijferlijst vermeld. 

 
Voortgangstoetsen (“gewone proefwerken”) meten je vorderingen op weg naar grote afsluitende 
toetsen en naar het centrale examen. De cijfers voor de voortgangstoetsen in leerjaar 3 bepalen in 
sterke mate je overgang naar het vierde leerjaar. Deze toetsen tellen niet mee bij de bepaling van je 
schoolexamencijfer. 
 
De volgende vakken hebben uitsluitend een schoolexamen: culturele en kunstzinnige vorming,  
maatschappijleer I en lichamelijke opvoeding. 
 
De berekening van (eventuele) cijfers voor culturele en kunstzinnige vorming en voor lichamelijke 
opvoeding tellen niet mee in de slaag-/zakregeling. Maatschappijleer is een schoolexamen en telt mee in 
de zak/slaagregeling. 
Bij een onvoldoende beoordeling voor culturele en kunstzinnige vorming en/of lichamelijke opvoeding 
mag je niet deelnemen aan de centrale eindexamens . 
De overige vakken hebben zowel een schoolexamen als een centraal examen. 
Het (school)examen van de vakken culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer 1 wordt in klas 3 
afgesloten. 
 



HOOFDSTUK II  HET SCHOOLEXAMEN 
 
 

II.1  BEGIN EN EINDE VAN HET SCHOOLEXAMEN 
 
Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen begint. Je moet de toetsen van het 
schoolexamen afsluiten voor het begin van het eerste tijdvak van het centraal examen. Als dit tijdig 
afronden van het schoolexamen als gevolg van ziekte of andere bijzondere omstandigheden waarop je 
geen invloed had, niet lukt, kun je van het bevoegd gezag toestemming krijgen het schoolexamen voor 
een of meer vakken na het eerste tijdvak af te sluiten. Dit moet wel in orde zijn vóór je centraal examen 
doet in dat vak of die vakken. 
 
 

II.2  HERKANSINGSREGELING 
 
De herkansingsregeling kent twee onderdelen: in de eerste plaats de herkansing van afsluitende toetsen; 
in de tweede plaats het herexamen voor het geheel afgeronde vak maatschappijleer I. 
 
 

II.2.1 HERKANSING / INHALEN VAN PTA-ONDERDELEN 
 
Herkansen is het overdoen van een toets waarvoor je al een cijfer hebt behaald. Herkansingen kun je 
benutten om voor een afsluitende toets, ongeacht het cijfer, een hoger cijfer te behalen.  
De herkansingsregeling heeft betrekking op de schriftelijke of digitale afsluitende toetsen van de vakken 
Nederlands, Engels, maatschappijleer, economie, wiskunde, natuur/scheikunde en Maritiem en 
Techniek. Van de schriftelijke of digitale afsluitende toetsen voor de zojuist genoemde vakken mag je 
25% herkansen, per vak en per leerjaar.  
 
 Aantal toetsen voor   aantal herkansingen voor  
 een vak in 1 leerjaar:   dat vak in dat leerjaar:   
   1 – 5     1 
   6 – 9     2 
  10 – 13     3 
 
Wanneer je via een herkansing een eerder behaald cijfer verbetert, krijg je het hoogste behaalde cijfer 
van beide toets-momenten. 
Per schriftelijke, mondelinge of digitale afsluitende toets is er maar 1 herkansingsmoment. Als je daarbij 
niet aanwezig kunt zijn, volgt er - ook al waren er goede redenen voor je afwezigheid - geen nieuwe 
herkansingsmogelijkheid voor die toets. 
 
Als je in het derde of vierde leerjaar een afsluitende toets mist als gevolg van ziekte of andere gegronde 
bijzondere omstandigheden (je schoolleider VMBO beoordeelt dit), maakt de docent een afspraak om de 
toets in te halen. 
Alleen als je vanwege een van de volgende uitzonderlijke omstandigheden niet aan een toets-moment 
kon deelnemen, mag je inhalen: 
 



• bij een overlijdensgeval dat je huiselijke kring in ernstige mate raakt; de schoolleider VMBO 
beoordeelt dit 

• als je die dag in een ziekenhuis wordt of bent opgenomen 

• als je ziek bent tijdens het toets-moment; maar wel op voorwaarde dat je binnen 10 schooldagen 
een verklaring van je ouder/verzorger overlegt. Uit dat briefje moeten we kunnen afleiden dat je 
inderdaad te ziek was om aan die toets te kunnen deelnemen. 

Het inhalen van een toets vindt plaats binnen 3 weken na de eerste dag dat je op school bent. Jij maakt 
zelf een afspraak met de desbetreffende docent. 
Na het inhalen heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de herkansingsregeling.  
Wanneer de school kan aantonen dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, vervalt de mogelijkheid tot 
inhalen. Als het inhalen dan al heeft plaatsgevonden, wordt het behaalde cijfer ongeldig verklaard. 
                                                                                  
Op grond van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden van de leerling kan de betrokken schoolleider 
VMBO aan de directeur met schriftelijke motivatie voorstellen van de bepalingen in paragraaf II.2.1 af te 
wijken. Deze beslist vervolgens daarover binnen 5 schooldagen.  
 
De herkansingsrechten die je hebt als je blijft zitten of als je zakt, vind je in paragraaf 4. 
 
 

II.2.2 HEREXAMEN VOOR EEN VAK DAT UITSLUITEND EEN SCHOOLEXAMEN HEEFT 
. 
De herkansingsregeling omvat het recht om het eindcijfer te verbeteren voor het vak maatschappijleer I, 
dat uitsluitend een schoolexamen heeft. De voorwaarde is dan wel dat het al behaalde eindcijfer lager 
was dan 6. 
Dit herexamen richt zich op de stof van de afsluitende toetsen en toetst opnieuw de stof van maximaal 
twee toetsen waarvoor je minder dan 5,5 hebt gescoord. De tijdsduur van het herexamen bestrijkt 
maximaal de tijd van de twee betrokken afsluitende toetsen. Het hoogst behaalde cijfer telt. Het 
eindcijfer wordt vervolgens opnieuw berekend, zoals aangegeven in het PTA van het desbetreffende vak. 
 
 

II.3  DE ORGANISATIE VAN HET SCHOOLEXAMEN 
 
Voor de vakken waarin je naast centraal examen ook schoolexamen hebt, stelt het bevoegd gezag je in 
de gelegenheid het schoolexamen in de desbetreffende vakken op tijd voor het begin van het centraal 
examen af te sluiten. 
 
Om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen binnen het PTA (toetsen, begeleidings- en 
beoordelingsgesprekken enz.) dien je je iedere schooldag van 8.00 uur tot 17.00 uur beschikbaar te 
houden voor school, ook in de laatste twee weken van het schooljaar. Als je bijvoorbeeld een 
krantenwijk hebt, zal je in een voorkomend geval voor een vervanger moeten zorgen. Mocht je als 
gevolg van bezigheden elders niet op een PTA-afspraak op school verschijnen, dan zal dat als een 
onregelmatigheid gelden (zie II.6.1). 
 
 
 
 



II.3.1 AFSLUITENDE TOETSEN 
 
Afsluitende toetsen sluiten een grotere hoeveelheid leerstof af (soms is de hoeveelheid leerstof zo groot 
dat de leerstof verdeeld is over 2 toetsen). Je hebt dus doorgaans veel tijd nodig om ze voor te bereiden.  
 
Mocht je bij een afsluitende toets te laat komen, dan krijg je alleen nog toegang tot het lokaal waar de 
toets wordt afgenomen als nog geen andere leerling dat lokaal inmiddels weer verlaten heeft. In principe 
krijg je bij te laat komen geen extra tijd na sluiting van de zitting. Maar als er sprake is van ernstige 
overmacht die aantoonbaar is - de schoolleider VMBO beoordeelt dit - dan kun je enige extra tijd krijgen 
als dit organisatorisch haalbaar is. 
 
Voor een eventuele mondelinge afsluitende toets wordt een persoonlijke afspraak gemaakt. Je kan 
ervoor kiezen een mondelinge toets op band te laten vastleggen. Wil je dat liever niet, dan kun je 
achteraf geen bezwaar maken tegen de beoordeling die de docent je geeft. Bij een afsluitende toets die 
mondeling wordt afgenomen, kan in bijzondere omstandigheden naast de vakdocent een andere 
medewerker van de school aanwezig zijn. De vakdocent bepaalt het cijfer. 
 
De afsluitende toetsen worden gedurende het hele schooljaar afgenomen. In het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) staan de afsluitende toetsen met periode vermeld. Deze periode is een 
indicatie en kan als de omstandigheden daar naar zijn, gewijzigd worden.  
 
Schriftelijk werk krijg je, nadat het binnen 10 schooldagen is gecorrigeerd, terug ter inzage. Tussen het 
terugkrijgen van gecorrigeerd werk en een herkansing daarvoor zit een periode van minimaal 5 
schooldagen. 
 
De cijfers zijn afgerond op 1 decimaal. Wanneer je het niet eens bent met een toegekend cijfer en 
overleg met de docent niet tot overeenstemming leidt, kun je je wenden tot de schoolleider VMBO (of 
als hijzelf de betrokken docent is, tot de directeur). Vind je ook zijn oordeel onredelijk, dan kun je in 
beroep gaan bij de Commissie van Beroep (zie II.6.2). 
 
 

II.3.2 PRAKTISCHE OPDRACHTEN EN PROFIELWERKSTUK 
 
Praktische opdrachten staan in klas 3 op het programma. De examenvakken Wiskunde en Natuur-

scheikunde 1 geven gezamenlijk een praktische opdracht die tijdens de projectweek Archimedes wordt 

afgenomen. Deze opdracht telt voor elk van deze vakken 4 maal mee.  

Het beroepsgerichte vak neemt altijd één van de praktische opdrachten af. De gemengde leerweg maakt 
ook een profielwerkstuk. Soms krijg je tijdens de les gelegenheid te werken aan een praktische opdracht, 
maar vaak zal je dat buiten lestijd moeten doen. 
 
De praktische opdrachten moet je meestal uitvoeren in groepsverband (vaak 3 leerlingen). De docent 
heeft in alle gevallen de beslissende stem bij de groepssamenstelling. Het profielwerkstuk heeft een 
minimale studielast van 20 klokuren per leerling. 
 
Er zijn verschillende soorten praktische opdrachten. De docenten stellen per vak de soort opdracht vast. 
Het resultaat van een praktische opdracht moet je presenteren. Meestal is een bepaalde 
presentatievorm aan een praktische opdracht gekoppeld. Als dat niet zo is, kies je in goed overleg met je 



docent de presentatievorm. Mochten jullie het niet eens worden, dan beslist de schoolleider VMBO, 
rekening houdend met de presentatievorm die je eventueel al gehad hebt bij de andere praktische 
opdracht. 
 
De vakdocent stelt de termijn vast waarbinnen je de praktische opdracht moet afronden. De docent stelt 
een aantal verplichte tussentijdse gesprekken vast. Hierdoor kan hij jou en je groepje begeleiden en zich 
ook een oordeel vormen over de aanpak en werkwijze. Wanneer je op een tussentijds gesprek niet 
verschijnt of wanneer je groepje niet compleet is zonder dat daar bijzondere redenen voor zijn - dit  
beoordeelt de schoolleider VMBO -, dan wordt dat overeenkomstig het beoordelingsmodel in de 
beoordeling van de praktische opdracht meegenomen. Dit geldt ook, als je de afrondingsdatum van een 
praktische opdracht overschrijdt. Bovendien kunnen er in dit geval disciplinaire maatregelen volgen die 
gericht zijn op een snelle afronding. 
 
Uiterlijk 1 week voor het begin van de termijn waarbinnen je de praktische opdracht moet afronden, 
krijg je van de vakdocent schriftelijke instructies. Aan die instructies moet je je houden. Schiet je daarbij 
ernstig tekort, dan kan de docent weigeren de praktische opdracht te beoordelen. Verder krijg je van 
hem nog andere informatie, waaronder de beoordelingscriteria. 
De vakdocent deelt je zo spoedig mogelijk na afronding van de praktisch opdracht mee, welke 
beoordeling hij de praktische opdracht geeft. Bij groepswerk kan het tot jullie opdracht behoren om een 
voorstel tot puntenverdeling tussen de leerlingen van je groepje te doen. De docent stelt echter steeds 
jouw cijfer vast. Als dat afwijkt van het groepsvoorstel, licht hij dat in een korte schriftelijke notitie toe. 
 
De cijfers zijn afgerond op 1 decimaal. Wanneer je het niet eens bent met een toegekend cijfer en 
overleg met de docent niet tot overeenstemming leidt, kun je je wenden tot de schoolleider VMBO (of, 
als hijzelf de betrokken docent is, tot de directeur). Vind je ook zijn oordeel niet eerlijk, dan kun je in 
beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Bovenstaande regelingen m.b.t. de praktische opdrachten 
gelden ook voor het profielwerkstuk, met dit verschil dat de beoordeling niet in een cijfer maar in 
“voldoende” of “goed” gegeven wordt. Om in aanmerking te komen voor het diploma moet het 
profielwerkstuk met minimaal voldoende zijn beoordeeld. 
 
 

II.3.3 HANDELINGSDEEL 
 
De activiteiten die je binnen het handelingsdeel moet verrichten, kunnen erg van elkaar verschillen: 
excursies, oriëntatie op studie en beroep, enz. Bij de vakken culturele en kunstzinnige vorming 
(kunstvakken I) en lichamelijke opvoeding, bestaat het Programma van Toetsing en Afsluiting voor het 
grootste gedeelte uit een handelingsdeel. Meestal is verslaglegging van de activiteit een onderdeel van 
de verwerkingsopdracht. Ook kan een (reeks van) toets(en) een middel zijn om vast te stellen of je een 
onderdeel van het handelingsdeel naar behoren hebt gedaan. Deze toetsen worden beoordeeld met de 
aanduiding ”voldoende” of “onvoldoende”, niet met cijfers. 
Voor de activiteiten van het handelingsdeel bij alle vakken moet je de beoordeling “voldoende” of 
“goed” hebben behaald om aan het eind van het vierde leerjaar toegelaten te kunnen worden tot de 
centrale (eind)examens. Als het gaat om een activiteit van een vak, geeft de vakdocent deze beoordeling. 
Gaat het om een vakoverstijgende activiteit, dan geeft de schoolleider VMBO - of bij oriëntatie op studie 
en beroep de decaan of de mentor - de beoordeling. 
Als je aan een verplichting in het handelingsdeel niet binnen de daarvoor aangegeven tijd voldoet, 
kunnen er disciplinaire maatregelen volgen die gericht zijn op een snelle afronding van die verplichting. 



Als je bij een gezamenlijke en/of door de school georganiseerde activiteit afwezig bent, moet je diezelfde 
activiteit op eigen gelegenheid inhalen, d.w.z. in klas 3 voor het einde van dat schooljaar, en in klas 4 
uiterlijk in april. Wanneer dat om praktische redenen onmogelijk is - de schoolleider VMBO beoordeelt 
dit -, moet je een door de school goed te keuren vervangende activiteit uitvoeren. 
Voor een aantal activiteiten krijg je uiterlijk 1 week voor het begin ervan schriftelijke instructies waaraan 
je je moet houden. Als je bij het uitvoeren van een activiteit in het handelingsdeel door je gedrag, door 
gebrek aan betrokkenheid of door het ernstig storen van anderen laat blijken tekort te schieten in het 
verwerken van de handelingsopdracht, wordt jou de beoordeling “naar behoren voldaan” geweigerd. 
Daarbij beoordeelt de schoolleider VMBO de ernst van het tekortschieten. In dit geval zal je de 
desbetreffende activiteit of zonodig een alternatief voor het einde van het schooljaar moeten inhalen. 
Wanneer je vindt dat de beoordeling “naar behoren voldaan” ten onrechte aan je wordt geweigerd, kun 
je je wenden tot de schoolleider VMBO. Als je ook zijn oordeel onredelijk vindt, kan je in beroep gaan bij 
de Commissie van Beroep. 
 
 

II.4  BECIJFERING, HET BEWAREN VAN DOCUMENTEN EN DE RAPPORTAGE 
 
Het cijfer voor het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers oplopende van 
1 tot en met 10 met daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. De cijfers zijn op deze decimaal 
afgerond. Voor maatschappijleer I, dat alleen een schoolexamen kent, is het eindcijfer niet in decimalen 
uitgedrukt. 
Alle documenten die te maken hebben met het schoolexamen, worden bewaard in het examendossier. 
Een deel van het examendossier moet je thuis bewaren, het andere deel houdt de school in bewaring. 
In jouw deel van het examendossier bewaar je het Programma van Toetsing en Afsluiting, alle 
schriftelijke instructies en informatie over praktische opdrachten en verwerkingsopdrachten van het 
handelingsdeel (waaronder de beoordelingscriteria), de uitgereikte cijferlijsten, kopieën van 
beoordelingsnotities, afsluitende toetsen en praktische opdrachten waarvan de rapportage ontvangen 
en ondertekend is, het leesdossier, het kunstdossier, logboeken en de producten van praktische 
opdrachten voor zover dat geen schriftelijke stukken zijn, en eventuele correspondentie met de school 
over het examen. 
 
In het deel van het examendossier dat de school bewaart, zitten alle afsluitende toetsen waarover nog 
geen rapportage heeft plaatsgevonden en waarvoor nog geen handtekening is gezet, de schriftelijke 
stukken die behoren bij de praktische opdrachten waarover nog geen rapportage heeft plaatsgevonden 
en waarvoor nog geen handtekening is gezet, de beoordelingsnotities van het handelingsdeel per 
leerjaar, eventuele andere relevante stukken van het examen; verder alle opgaven van afsluitende 
toetsen en praktische opdrachten met beoordelingsmodel. 
De documenten uit het schoolgedeelte van het examendossier kan je na de diploma-uitreiking afhalen 
op tijden die voor het examen door de schoolleider VMBO worden bekendgemaakt. Niet tijdig 
afgehaalde documenten worden daarna door de school vernietigd. 
 
In klas 3 ontvang je, naast de overgangsrapportage, een overzicht van de resultaten die je behaald hebt 
voor onderdelen van het schoolexamen. Cijfers zijn afgerond op 1 decimaal. Na ondertekening van de 
rapportage van de schoolexamenresultaten door je ouders, is hiertegen geen beroep meer mogelijk. In 
het laatste leerjaar krijg je tweemaal op nader bekend te maken tijdstippen een rapportage. Ook hier 
geldt dat na ondertekening geen beroep meer mogelijk is. 
 
 



II.5  HET SCHOOLEXAMEN BIJ ZITTENBLIJVEN EN ZAKKEN 
 
De cijfers op je overgangsrapport van klas 3 naar klas 4 zullen ten dele berekend worden aan de hand 
van resultaten voor PTA-onderdelen en aan de hand van resultaten voor voortgangstoetsen. Deze laatste 
meten dikwijls je vorderingen in de richting van het centraal examen. Als die vorderingen voor te veel 
vakken niet tot tevredenheid verlopen, is het mogelijk dat je conform de overgangsnormen blijft zitten 
ondanks het feit dat je misschien voor een aantal PTA-onderdelen een voldoende hebt behaald. 
 
Wanneer je in klas 3 doubleert, moet je alle onderdelen van het schoolexamen overdoen. De resultaten 
van het schoolexamen uit het voorafgaande jaar vervallen. 
De gewone herkansingsregeling is eveneens weer van toepassing. 
 
Als je het laatste examenjaar overdoet na te zijn gezakt voor je examen, dan ben je verplicht om alle 
onderdelen van het schoolexamen 4e leerjaar weer over te doen. In overleg met de vakdocent kan je 
voor opdrachten uit het handelingsdeel van dat vak vrijstelling krijgen. De eerder behaalde resultaten uit 
het derde leerjaar blijven staan. 
 
 

II.6  ONREGELMATIGHEDEN TIJDENS HET SCHOOLEXAMEN 
 
Tijdens zittingen van het schoolexamen mag je op geen enkele wijze communiceren met andere 
deelnemers aan het examen. Ook mag je geen andere dan de officieel toegestane hulpmiddelen 
gebruiken. Verder mag je niets doen wat je eigen resultaat of dat van anderen op oneerlijke wijze kan 
beïnvloeden. 
 
 

II.6.1 MAATREGELEN 
 
Als je je bij enig deel van het schoolexamen schuldig maakt of hebt gemaakt aan een onregelmatigheid 
(waaronder het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets; zie paragraaf II.2.1), of niet tijdig hebt 
ingeleverd, kan de schoolleider VMBO maatregelen nemen. De maatregelen die hij afzonderlijk of in 
combinatie met elkaar kan nemen, zijn: 
 
▪ Hij kan het cijfer 1 toekennen voor het examenonderdeel waarbij je de onregelmatigheid hebt 

begaan. 
▪ Hij kan je uitsluiten van verdere deelname aan een of meer onderdelen van het schoolexamen of van 

het centraal examen. 
▪ Hij kan 1 of meer onderdelen van het door jou al afgelegde deel van het schoolexamen ongeldig 

verklaren. 
▪ Hij kan bepalen dat je een nieuw examen moet afleggen in door hem aan te wijzen onderdelen. 
 
Voordat de schoolleider VMBO een van deze maatregelen neemt, voert hij een gesprek met je. Je mag 
hierbij (een van) je ouders of verzorgers meenemen. De schoolleider VMBO deelt je zijn beslissing zo 
mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk mee. Daarbij wijst hij je op de mogelijkheid in beroep te 
gaan. Als je nog niet meerderjarig bent, krijgen je ouders of verzorgers een afschrift. 
 
 



 

II.6.2 BEROEP 
 
Je kan tegen een beslissing van een docent in beroep gaan bij de schoolleider VMBO. Als de schoolleider 
VMBO zelf de betrokken docent is, neemt de directeur de afhandeling van dit beroep over. 
Mocht je het ook niet eens zijn met de beslissing van de schoolleider VMBO (of in voorkomend geval van 
de directeur), dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Het bestuur van de school stelt 
die commissie in en de schoolleider VMBO mag daarvan geen deel uitmaken. Je moet uiterlijk drie dagen 
nadat je schriftelijk bericht van de schoolleider VMBO hebt gekregen over een maatregel, in beroep 
gaan. Dat doe je per brief. De commissie stelt dan een onderzoek in en neemt binnen twee weken een 
beslissing, tenzij dat onmogelijk is; in dat geval leggen ze dat schriftelijk aan je uit en mogen ze nog twee 
weken extra de tijd nemen. De commissie deelt jou en je ouders haar beslissing schriftelijk mee. Ook de 
directeur en de inspectie worden dan ingelicht. 
 
Het postadres van de commissie is: 
 
Dunamare Onderwijsgroep 
Commissie van Beroep 
Postbus 4470 
2003 EL  HAARLEM 



  

HOOFDSTUK III  HET CENTRAAL EXAMEN 
 
 

III.1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Het centraal examen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het derde tijdvak. 
De directeur deelt jaarlijks voor 1 november aan de minister mee, hoeveel leerlingen in elk vak van het 
centraal examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen. 
De directeur stuurt jaarlijks tenminste drie dagen voor het begin van de centrale examens in het eerste 
en tweede tijdvak aan de inspectie een lijst waarop voor ieder van jullie vermeld staat in welke vakken je 
centraal examen zal afleggen en waarop is aangegeven welke cijfers jullie voor het schoolexamen 
behaald hebben. 
 
De minister zorgt ervoor, dat de opgaven en beoordelingsnormen op tijd worden verstuurd aan de 
directeur van de school. De directeur zorgt ervoor, dat deze voor elk vak geheim blijven tot het begin van 
het centraal examen van het desbetreffende vak en dat de opgaven op tijd aan de leerlingen worden 
voorgelegd. 
 
Het centraal examen omvat de volgende onderdelen: 
 

• Een centraal digitaal examen voor de basisberoepsgerichte leerweg 
Dit zijn toetsen waarbij per examenvak vragen en opdrachten met behulp van een computer 
gemaakt worden. De beoordeling van meerkeuzevragen vindt plaats door de computer en de 
examinator beoordeelt aan de hand van een verplicht correctievoorschrift de open vragen. 

• Een centraal digitaal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg 
Dit zijn toetsen waarbij per examenvak vragen en opdrachten met behulp van een computer 
gemaakt worden. De beoordeling van meerkeuzevragen vindt plaats door de computer en de 
examinator beoordeelt aan de hand van een verplicht correctievoorschrift de open vragen. 

• Een centraal schriftelijk examen voor de gemengde leerweg 
Dit is een toets waarbij vragen en opdrachten schriftelijk beantwoord worden. De 
beoordeling vindt plaats aan de hand van een verplicht correctievoorschrift of 
beoordelingsmodel. Een gecommitteerde beoordeelt het werk in de zogenoemde 2e 
correctie. 

• Een centraal schriftelijk en praktisch examen voor alle leerwegen 
Hierbij moet een centraal vastgestelde opdracht, waarin digitale toetsen en 
praktijkopdrachten zijn ondergebracht, uitgevoerd worden. Het resultaat en de manier 
waarop het praktisch deel uitgevoerd wordt tellen mee in de beoordeling. De beoordeling 
vindt plaats door de examinator die verplichte beoordelingscriteria gebruikt. 

• De Rekentoets VO niveau 2F voor alle leerwegen 
 Dit is een landelijke digitale toets die het niveau van de behaalde rekenvaardigheid toetst. 
 
 

 



III.1.1 EXTRANEÏ 
 
Het bevoegd gezag kan in bepaalde gevallen leerlingen tot het eindexamen VMBO beroepsgerichte 
leerweg toelaten, ook als je niet als leerling van de school bent ingeschreven. 
De toegelaten extraneï heeft zich te houden aan het examenreglement van de Maritieme Academie. 
Eventuele noodzakelijke afwijkingen worden geregeld door de schoolleider VMBO. 
 
 

III.2  DE ORGANISATIE VAN HET CENTRAAL EXAMEN VOOR DE GEMENGDE  

  LEERWEG 
 

III.2.1 VOOR DE EXAMENZITTINGEN 
 
De schoolleider VMBO zorgt ervoor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend. 
Het aantal surveillanten bedraagt minimaal 2. 
Je moet uiterlijk 10 minuten voor het begin van een examenzitting in het lokaal aanwezig zijn. Daarbij zit 
je op je eigen plaats, aangegeven door je examennummer. 
Mocht je meer dan een half uur te laat komen, dan word je niet meer tot de zitting toegelaten. Als je 
voor het te laat komen een geldige reden hebt - dit ter beoordeling van de directeur - neem je voor het 
desbetreffende vak deel aan het examen van het tweede tijdvak (VMBO-GL). Voor VMBO-B en VMBO-K 
wordt op schoolniveau besloten wanneer je, je examen gaat maken.  
Als je minder dan een half uur te laat bent, krijg je geen extra examentijd toegekend. 
Als je ziek bent voor een examenzitting, zorg je ervoor dat dit direct aan de school gemeld wordt. Als je 
volgens een doktersverklaring inderdaad niet aan de examenzitting deel kunt nemen, leg je voor het 
desbetreffende vak in het tweede tijdvak examen af (VMBO-GL). Voor VMBO-B en VMBO-K wordt op 
schoolniveau besloten wanneer je, je examen gaat maken. 
Deelnemen aan een examenzitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. 
Meld daarom erg bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ernstige ziekte of overlijden in de 
familiekring) voor het begin van een examenzitting aan de schoolleider VMBO. Dan kunnen jullie 
overleggen, of je wel in staat bent aan de zitting deel te nemen. Zo niet, dan neem je voor het 
desbetreffende vak deel in het tweede tijdvak (VMBO-GL). Voor VMBO-B en VMBO-K wordt op 
schoolniveau besloten wanneer je, je examen gaat maken. 
Het werk maak je op een door school verstrekt papier. Je mag geen eigen papier mee naar het 
examenlokaal nemen. Kladpapier krijg je van school en is gewaarmerkt. 
Tassen en dergelijke mogen in het examenlokaal niet binnen je bereik staan. Mobiele telefoons en 
vergelijkbare (elektronische) hulpmiddelen zijn in het examenlokaal niet toegestaan. 
 
 

III.2.2 DE TOEGESTANE HULPMIDDELEN 
 
Het CVE publiceert jaarlijks een lijst van toegestane informatieboeken en hulpmiddelen. Zo spoedig als 
mogelijk verschaft de school je hierover informatie. Dit geldt ook voor de mogelijkheden die een 
elektronisch rekenapparaat minimaal moet hebben. 
 



Bij natuur-/scheikunde 1 heb je de beschikking over een Binas boekje voor de leerweg waarin je examen 
doet. Dit wordt door de school verstrekt en voor het begin van de desbetreffende examenzitting door 
een van de surveillanten onderzocht. 
 
 

III.2.3 HET BEGIN VAN DE EXAMENZITTINGEN 
 
Bij digitale afname van examens neem je plaats achter de computer die je door de surveillanten 
aangewezen wordt. Je logt niet eerder in dan nadat de surveillanten daarvoor toestemming geven. 
Nadat deze toestemming is gegeven heerst er volkomen rust in het examenlokaal en is de toegestane 
examentijd begonnen. 
 

III.2.4 TIJDENS DE EXAMENZITTINGEN 
 
Na de officiële start van de examenzitting (het inloggen op de computer) is het je gedurende een half 
klokuur niet toegestaan het werk in te leveren en/of het lokaal te verlaten. Wanneer je iets nodig hebt, 
steek je je hand op. De surveillant komt dan naar je toe. Tijdens het werken aan je examen mag je het 
examenlokaal uitsluitend na toestemming en onder begeleiding van een surveillant verlaten. 
 
Als je tijdens de examenzitting onwel wordt, kun je onder begeleiding het lokaal verlaten. De 
schoolleider VMBO overlegt dan met je, of je het werk na enige tijd kan hervatten. Zo ja, dan kun je na 
toestemming van de inspectie aan het einde van de zitting de gemiste tijd inhalen. 
Als je het werk niet kunt hervatten, dan vraagt de schoolleider VMBO – zo mogelijk met behulp van een 
door jou te verschaffen verklaring van een arts - aan de inspectie, het voor een deel gemaakte werk 
ongeldig te verklaren. Als de inspectie hierin toestemt, mag je voor het desbetreffende vak in het tweede 
tijdvak deelnemen. 
De surveillanten mogen tijdens de examenzitting geen ander werk doen dan toezicht houden. Van de 
gang van zaken tijdens de examenzitting maken de surveillanten procesverbaal op. Op het procesverbaal 
staan jullie namen vermeld die aan het examen voor het desbetreffende vak deelnemen. Als je afwezig 
bent wordt dat apart vermeld. Op het procesverbaal noteert een van de surveillanten het tijdstip waarop 
jij het lokaal verlaat. Ook het tijdstip waarop eventuele telaatkomers zijn begonnen. Verder worden alle 
bijzonderheden tijdens een examenzitting genoteerd. 
Wanneer je denkt klaar te zijn vraag je de surveillant toestemming je werk in te leveren door de 
computer af te sluiten. Na het verlaten van het examenlokaal mag je beslist niet meer verder werken aan 
het desbetreffende examen, ook niet wanneer je zou ontdekken dat je een aantal vragen per ongeluk 
hebt overgeslagen. 
Een kwartier voor het einde van een examenzitting geeft een surveillant een teken. Vanaf dit ogenblik 
tot de sluiting van de zitting mag je het lokaal niet verlaten. Zodra aan het einde van de zitting alle 
computers zijn afgesloten, geeft een surveillant het teken dat je het examenlokaal mag verlaten. Tot dan 
heerst er volkomen stilte. Het voortijdig doorbreken van die stilte wordt als een onregelmatigheid 
beschouwd. 
Bij digitale examinering mogen er geen examendocumenten (bijv. kladpapier) uit het examenlokaal 
worden meegenomen. 
De opgaven van de digitale examens zijn na afloop niet beschikbaar. In voorkomende gevallen is onder 
strikte voorwaarden en onder toezicht inzage van de digitale examens mogelijk. De schoolleider VMBO 
beoordeelt dit. 



Als tijdens de examenafname de computer waarop je werkt onverhoopt uitvalt, of het digitale netwerk 
niet beschikbaar is, mag je hiervan geen nadeel ondervinden. Er wordt door de surveillanten in zo’n 
situatie zo snel mogelijk, indien nodig in overleg met de examencommissie, naar een oplossing gezocht. 
Hiervan wordt notitie gemaakt in het proces verbaal. 
 
Het CSPE wordt afgenomen door twee examinatoren die in gezamenlijk overleg de beoordelingen van 
het praktijkdeel vaststellen. Zij leveren het beoordelingsschema en het opgemaakte proces-verbaal in bij 
de schoolleider VMBO. Het schriftelijk deel van het CSPE is ondergebracht in een aantal (digitale) 
toetsen. 
Tijdens de afname van het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) zijn twee examinatoren 
aanwezig, omdat niet alleen het eindresultaat beoordeeld wordt, maar ook de manier waarop dit is 
bereikt. 
 
 

III.3  ONREGELMATIGHEDEN TIJDENS HET CENTRAAL EXAMEN 
 
Tijdens zittingen van het centraal examen mag je op geen enkele wijze communiceren met andere 
deelnemers aan het examen. Ook mag je geen andere dan de officieel toegestane hulpmiddelen 
gebruiken. Verder mag je niets doen wat je eigen resultaat of dat van anderen op oneerlijke wijze 
beïnvloedt of zou kunnen beïnvloeden. Het is niet toegestaan foto’s of kopieën te maken van gemaakt 
werk.  
 
 

III.3.1 MAATREGELEN 
 
Als je je bij enig deel van het centraal examen schuldig maakt of hebt gemaakt aan een 
onregelmatigheid, kan de schoolleider VMBO, in overleg met de directeur, maatregelen nemen.  
De maatregelen die hij afzonderlijk of in combinatie met elkaar kan nemen, zijn: 
 

• hij kan het cijfer 1 toekennen voor het examenonderdeel waarbij je de onregelmatigheid hebt 
begaan 

• hij kan je uitsluiten van verdere deelname aan een of meer onderdelen van het centraal examen 

• hij kan 1 of meer onderdelen van het door jou al afgelegde deel van het centraal examen ongeldig 
verklaren 

• hij kan bepalen dat het diploma en de cijferlijst alleen aan je kunnen worden uitgereikt nadat je een 
nieuw examen hebt afgelegd in door hem aan te wijzen onderdelen; dit leg je dan af in het volgend 
tijdvak van het centraal examen. 

 
Voordat de schoolleider VMBO een van deze maatregelen neemt, voert hij een gesprek met je. Je mag 
hierbij (een van) je ouders of verzorgers meenemen. De schoolleider VMBO deelt je zijn beslissing zo 
mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk mee. Daarbij wijst hij je op de mogelijkheid in beroep te 
gaan. Als je nog niet meerderjarig bent, krijgen je ouders of verzorgers een afschrift. 
 
 

III.3.2 BEROEP 
 



Je kan tegen een beslissing die de schoolleider VMBO genomen heeft, in beroep gaan bij de Commissie 
van Beroep. Het bestuur van de school stelt die commissie in en de schoolleider VMBO mag daarvan 
geen deel uitmaken. Je moet uiterlijk drie dagen nadat je schriftelijk bericht van de schoolleider VMBO 
hebt gekregen over een maatregel, in beroep gaan. Dat doe je per brief. De commissie stelt dan een 
onderzoek in en neemt binnen twee weken een beslissing, tenzij dat onmogelijk is; in dat geval leggen ze 
dat schriftelijk aan je uit en mogen ze nog twee weken extra de tijd nemen. De commissie deelt je haar 
beslissing schriftelijk mee en natuurlijk ook aan je ouders (of voogd of verzorgers) als je nog niet 
meerderjarig bent. Ook de directeur en de inspectie worden dan ingelicht. 
 
Het postadres van de commissie is:  
 
Dunamare Onderwijsgroep 
Commissie van Beroep 
Postbus 4470 
2003 EL  HAARLEM 
 
 

III.3.3 NIET OP REGELMATIGE WIJZE AFNEMEN VAN HET CENTRAAL EXAMEN 
 
Als de inspectie vindt, dat het centraal examen niet op regelmatige wijze heeft plaatsgevonden, kan zij 
besluiten, dat het examen voor een of meer leerlingen opnieuw moet worden afgenomen. De inspectie 
bepaalt dan op welke manier en door wie dit zal worden afgenomen. 



HOOFDSTUK IV  HET VERVOLG OP HET CENTRAAL EXAMEN 
 

IV.1  CORRECTIE  
 
Basis, - en kader beroepsgerichte leerweg: 
De schoolleider VMBO zorgt ervoor dat het gemaakte examenwerk door de examinator van het 
desbetreffende vak wordt nagekeken. Deze past bij zijn beoordeling de normen en de voorgeschreven 
regels voor het bepalen van de scores toe. 
Bij digitale examinering vindt nog geen (officiële) tweede correctie plaats door een aangewezen 
gecommitteerde. De (handmatig) beoordeelde open vragen woorden door een tweede corrector, 
aangewezen door de directeur, voor een tweede correctie beoordeeld. 
 
Gemengde leerweg:  
De schoolleider VMBO zorgt ervoor, dat het gemaakte examenwerk met een exemplaar van de opgaven, 
een correctiemodel, het procesverbaal en een lijst ter invulling van de behaalde scores in bezit komen 
van de examinator van het desbetreffende vak. Deze kijkt het werk na en past bij zijn beoordeling de 
normen en de voorgeschreven regels voor het bepalen van de scores toe. Daarna overhandigt hij het 
gecorrigeerde werk met zijn beoordeling aan de schoolleider VMBO. 
De Dienst Uitvoering Onderwijs wijst voor elke school een of meer gecommitteerden aan voor het eerste 
en tweede tijdvak. De schoolleider VMBO laat de van de examinator ontvangen stukken zo snel mogelijk 
sturen aan de betrokken gecommitteerde. Hij voegt daarbij een exemplaar van de opgaven en van het 
beoordelingsmodel, het procesverbaal en de scorelijst.  
De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk. 
 
Tijdens de afname van het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) is naast de examinator ook 
een tweede examinator aanwezig, omdat hij niet alleen het eindresultaat beoordeelt, maar ook de 
manier waarop dit eindresultaat is bereikt. 
 
Bij het CSPE wordt de tweede examinator niet geregeld door de Dienst Uitvoering Onderwijs, maar door 
de directeur van de locatie. 
 
 

IV.2  DE VASTSTELLING VAN DE CIJFERS EN VAN DE EINDCIJFERS 
 
Wanneer bij de beoordeling van de open vragen in de digitale examens geen overeenstemming bereikt 
wordt tussen examinator en tweede corrector over de toe te kennen scorepunten, beslist de directeur. 
 
Zodra de voorschriften van het College voor Examens (CVE) voor omzetting van score in cijfer bekend 
zijn, stelt de secretaris van het examen, aan de hand van deze voorschriften per vak je cijfer voor het 
centraal examen vast. Hij legt de op deze manier vastgestelde cijfers ter controle voor aan de 
examencommissie en de betrokken examinatoren. 
 
Voor alle vakken wordt het eindcijfer van het examen uitgedrukt in een cijfer uit de reeks 1 tot en met 
10. De secretaris van het examen bepaalt het eindcijfer bij de vakken waarin zowel schoolexamen als 
centraal examen wordt afgenomen, op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer van die twee 
examens. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, als het eerste cijfer achter de komma 



een 4 of lager is, naar beneden afgerond en als dit eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is, naar 
boven afgerond. 
Voor het vak maatschappijleer, dat alleen schoolexamen kent, is het daarin behaalde cijfer het eindcijfer. 
 
 
 

IV.2.1  DE VASTSTELLING VAN DE CIJFERS EN VAN DE EINDCIJFERS 
 
De examinator en de 2e corrector stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen in het 
desbetreffende vak vast. 
Komen zij daarbij, ondanks toepassing van het beoordelingsmodel, niet tot overeenstemming, dan wordt 
de score bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de door ieder van hen voorgestelde score. Als dit 
gemiddelde een cijfer is dat als tweede decimaal een 5 heeft, wordt de eerste decimaal met 1 verhoogd. 
 
Zodra de voorschriften van het CVE voor omzetting van score in cijfer bekend zijn, stelt de secretaris van 
het examen, aan de hand van deze voorschriften per vak je cijfer voor het centraal examen vast. Hij legt 
de op deze manier vastgestelde cijfers ter controle voor aan de betrokken examinatoren. 
 
Voor alle vakken wordt het eindcijfer van het examen uitgedrukt in een cijfer uit de reeks 1 tot en met 
10. De examinator bepaalt het eindcijfer bij de vakken waarin zowel schoolexamen als centraal examen 
wordt afgenomen, op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer van die twee examens. Is dit 
gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, 
naar beneden afgerond en als dit eerste cijfer achter de komma een 5 of meer is, naar boven afgerond. 
Voor het vak maatschappijleer, dat alleen schoolexamen kent, is het daar behaalde cijfer het eindcijfer. 
 
 

IV.3.1 DE VASTSTELLING VAN DE UITSLAG 
 
Van al jouw eindcijfers wordt een lijst opgesteld. Aan de hand van deze lijst stellen de leden van de 
examencommissie, in een gezamenlijke vergadering onder leiding van de directeur of diens vervanger, 
voor jou de uitslag vast. De uitslag luidt “geslaagd voor het examen” of “afgewezen voor het examen”. 
Bij de berekening van het eindcijfer gelden de cijfers behaald in het schoolexamen en in het centraal 
examen ieder voor de helft. 
 
Doe je eindexamen vmbo-basis of -kader? Je bent geslaagd, als: 
- je cijfers voor je centraal examen gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn en; 
- je de rekentoets hebt gemaakt. Het cjfer dat je voor de rekentoets haalt, telt niet mee bij de 

berekening of je wel of niet geslaagd bent en’ 
- je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is en; 
- je voor al je afgeronde eindcijfers (dus ook voor Nederlands en je combinatiecijfer): 

• één 5 en voor de rest alleen 6-en hebt of; 

• één 4 en voor de rest alleen 6-en en één 7 hebt of; 

• 2 x een 5 èn voor de rest 6-en en één 7 hebt en; 
- Je een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 hebt en; 
- Je voor de 4 verplichte beroepsgerichte keuzevakken niet lager dan een 4 hebt gehaald.  

 
 



Let op!  
- Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt. Het loopbaandossier is niet terug te zien op je 

cijferlijst. 
- Met een eindcijfer lager dan een 4 ben je sowieso gezakt.  
- Het eindcijfer voor de rekentoets staat bij vmbo-kader op je cijferlijst. Bij vmbo-basis staat het 

eindcijfer voor de rekentoets op een bijlage bij de cijferlijst.  
- Voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 heb je geen centraal examen gedaan. De waardering 

voor je schoolexamen is ook je eindwaardering.  
- Ook voor maatschappijleer en de beroepsgerichte keuzevakken heb je geen centraal examen 

gedaan. Het cijfer voor je schoolexamen is ook je eindcijfer. Dit eindcijfer wordt uitgedrukt in een 
geheel getal tussen 1 en 10.  

- De eindcijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden voor de uitslagbepaling samen 
genomen in een combinatiecijfer.  

 
Hoe bereken je je combinatiecijfer? 
Stel, je hebt voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken een 7, een 6, een 5 en een 8 gehaald.  
Dan bereken je je combinatiecijfer als volgt: 

1. Je telt de cijfers op, dus 7 + 6 + 5 + 8 = 26 
2. Je deelt dit getal door 4, dus 26 : 4 = 6,5 
3. Je rondt dit getal naar boven af. Je hebt dan het combinatiecijfer 7. 

Let op: als je meer beroepsgerichte keuzevakken hebt gevolgd, laten we zeggen 5, dan tel je ook 5 cijfers 
op en deel je de uitkomst door 5.  

 
 
Doe je eindexamen vmbo-gemengd? Je bent geslaagd, als: 
 
- je cijfers voor je centraal examen gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn en; 
- je de rekentoets hebt gemaakt. Het cjfer dat je voor de rekentoets haalt, telt niet mee bij de 

berekening of je wel of niet geslaagd bent en’ 
- je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is en; 
- je voor al je afgeronde eindcijfers (dus ook voor Nederlands en je combinatiecijfer): 

• één 5 en voor de rest alleen 6-en hebt of; 

• één 4 en voor de rest alleen 6-en en één 7 hebt of; 

• 2 x een 5 èn voor de rest 6-en en één 7 hebt en; 
- Je een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 hebt en; 
- Je een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor het profielwerkstuk hebt en; 
- Je voor de 4 verplichte beroepsgerichte keuzevakken en het beroepsgerichte profielvak niet lager 

dan een 4 hebt gehaald.  
 
Let op!  
- Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt.  
- Het loopbaandossier zie je niet terug op je cijferlijst, de rekentoets wel. 
- Met een eindcijfer lager dan een 4 ben je sowieso gezakt.  
- Voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 heb je geen centraal examen gedaan. De waardering 

voor je schoolexamen is ook je eindwaardering.  
- Ook voor maatschappijleer en de beroepsgerichte keuzevakken heb je geen centraal examen 

gedaan. Het cijfer voor je schoolexamen is ook je eindcijfer. Dit eindcijfer wordt uitgedrukt in een 
geheel getal tussen 1 en 10.  



 
Hoe bereken je je combinatiecijfer? 
Het combinatiecijfer is het gewogen gemiddelde van het eindcijfer behaald voor het beroepsgerichte 
profielvak en de 4 beroepsgerichte keuzevakken. Stel, je hebt voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken 
een 7, een 8, een 5 en een 6 behaald. Je eindcijfer voor het profielvak is een 6. Dan bereken je je 
combinatiecijfer als volgt:  
Stel, je hebt voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken een 7, een 6, een 5 en een 8 gehaald.  
Dan bereken je je combinatiecijfer als volgt: 

4. Je telt de cijfers op,  maar het eindcijfer voor het profielvak telt 4x mee: dus 7 + 8 + 5 + 6 + 7 + 7 
+ 7 + 7 = 54 

5. Je deelt dit getal door 8, dus 54 : 8 = 6,75 
6. Je rondt dit getal naar boven af. Je hebt dan het combinatiecijfer 7. 

Let op: stel je hebt nog een beroepsgerichte keuzevakken gevolgd, en het cijfer 8 behaald. Dan telt dit 
cijfer ook mee. Het profielvak telt dan 5x mee. En je deelt de uitkomst door 10.  

 
 
Als je in meer vakken dan de verplichte vakken examen hebt gedaan en je op grond van het eindcijfer 
voor een of meer van die vakken niet kunt slagen, betrekt de schoolleider VMBO, na overleg met jou, het 
desbetreffende vak (of vakken) niet bij de uitslag, op voorwaarde dat de resterende cijfers een 
eindexamen vormen. 
 
Zodra de uitslag is vastgesteld, deelt de schoolleider VMBO deze samen met de uitslag aan iedere van 
jullie mee. Hij wijst daarbij op de herkansingsregeling. 
 
 
 

IV.3.2 HEREXAMEN CENTRAAL EXAMEN EN REKENTOETS 
 
Basis  en kaderberoepsgerichte leerweg: 
Een herexamen in het tweede tijdvak (indien van toepassing in het derde tijdvak) is slechts toegestaan 
voor ten hoogste één algemeen vak en voor het beroepsgerichte vak. Voor de rekentoets heb je vier 
kansen..  
 
Gemengde leerweg:  
Een herexamen in het tweede tijdvak (indien van toepassing in het derde tijdvak) is slechts toegestaan 
voor ten hoogste één algemeen vak of voor het beroepsgerichte vak. Voor de rekentoets heb je vier 
kansen.  
 
 
 

IV.3.3 HERKANSING CENTRAAL SCHRIFTELIJK- EN PRAKTISCH EXAMEN  
 
Het CSPE Maritiem en Techniek mag je voordat de uitslag van het eindexamen bekend is te allen tijde 
herkansen. De herkansing hoeft niet het hele examen te beslaan. In overleg met jou wordt besloten 
welke onderdelen van het examen je herkanst. 
 
 



IV.3.4 DE NORMERING 
 
De school volgt in principe voor alle vakken de normering die geadviseerd wordt door het Ministerie van 
O, C & W en voor het beroepsgerichte vak de normering vastgesteld door de Commissie Vaststelling 
Examens. 
Mocht de examencommissie van mening zijn dat er afgeweken moet worden in het belang van de 
leerlingen, dan meldt zij dit aan de voorzitter van het College van Bestuur (CvB). De voorzitter van het 
CvB neemt na inwinning van het advies van de voorzitters van de examencommissie een besluit. De 
voorzitter van het CvB kan een afwijking per locatie toestaan. 
 
 

IV.4  DEELNEMEN AAN HET TWEEDE OF DERDE TIJDVAK 
 
Je hebt voor één vak waarin je al centraal examen hebt afgelegd, het recht om in het tweede (of 
zonodig) derde tijdvak opnieuw deel te nemen aan het centraal examen. De schoolleider VMBO stelt een 
dag en een tijdstip vast waarop je hem schriftelijk moet hebben laten weten, dat je van dit recht gebruik 
wilt maken. Als je dit doet, wordt de uitslag van het examen een voorlopige uitslag. 
Van de cijfers die je bij de herkansing en het eerder afgelegde centraal examen hebt behaald, telt het 
hoogste als definitief cijfer voor het centraal examen. Wanneer dit definitieve cijfer bekend is, stelt de 
schoolleider VMBO samen met de bij de herkansing betrokken examinator de definitieve einduitslag 
vast. De schoolleider VMBO deelt je die uitslag zowel mondeling als schriftelijk mee. 
Als je om een geldige reden – de schoolleider VMBO beoordeelt of hiervan sprake is – in het eerste 
tijdvak bij één of meer toetsen verhinderd was, mag je in het tweede tijdvak het centraal examen op ten 
hoogste twee toetsen voltooien, afhankelijk van de feitelijke mogelijkheden. Als je in het tweede tijdvak 
voor slechts één vak het examen nog moet voltooien, mag je in datzelfde tijdvak voor één ander vak 
herexamen afleggen als dat organisatorisch mogelijk is. 
Wanneer je ook in het tweede tijdvak verhinderd bent of wanneer je het centraal examen in het tweede 
tijdvak niet kunt voltooien, mag je je eindexamen afronden in het derde tijdvak. 
 
In het derde tijdvak leg je examen af voor de staatsexamencommissie. Wanneer je aan het derde tijdvak 
wilt deelnemen, laat je dit zo spoedig mogelijk aan de schoolleider VMBO weten. Deze meldt je dan aan 
bij de staatsexamencommissie. 
De voorzitter van de staatsexamencommissie deelt aan de schoolleider VMBO de uitslag mee. Als je 
geslaagd bent, ontvang je je diploma van de staatsexamencommissie. 
 
 

IV.5  DIPLOMA, CIJFERLIJST, CERTIFICATEN 
 
De schoolleider VMBO reikt je op grond van de definitieve uitslag van je eindexamen, een cijferlijst uit. 
Hierop staan, behalve de leerweg, de volgende gegevens vermeld: 

• de cijfers voor het schoolexamen; 

• de cijfers voor het centraal examen; 

• de beoordeling van de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding; 

• de eindcijfers voor de examenvakken; 

• het cijfer van de Rekentoets (of op een bijlage bij de cijferlijst) 

• de beoordeling van het profielwerkstuk (gemengde leerweg) 

• de uitslag van het eindexamen. 



 
Als je in meer vakken dan de verplichte vakken examen hebt gedaan, worden ook de resultaten van die 
vakken op de cijferlijst vermeld, ook al zijn ze niet bij de uitslag betrokken. Maar als je daar bezwaar 
tegen hebt, gebeurt dat niet. De minister stelt de modellen van de cijferlijst vast. 
 
Als je op grond van de definitieve uitslag geslaagd bent, krijg je van de directeur een diploma. Op het 
diploma staat de leerweg vermeld. 
De directeur en de secretaris van het examen ondertekenen je diploma en je cijferlijst. 
De school mag geen duplicaten verstrekken van diploma of cijferlijst, maar uitsluitend gewaarmerkte 
afschriften. Bij verlies van diploma of cijferlijst kun je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een 
duplicaat opvragen.  
 
De directeur reikt je, als je definitief gezakt bent voor het examen in de gemengde leerweg en je de 
school verlaat, een certificaat uit voor de vakken waarvoor je een eindcijfer van 6 of hoger hebt behaald. 
Op dit certificaat staan vermeld: 

• het vak of de vakken waarvoor je 6 of hoger hebt behaald; 

• het thema van het profielwerkstuk, als dat beoordeeld is met voldoende of goed. 
 
 

IV.6       HET BEROEPSGERICHTE EXAMENPROGRAMMA MARITIEM EN TECHNIEK 
 
Het beroepsgericht examenprogramma Maritiem en Techniek bestaat uit twee delen: 
 
- Het beroepsgerichte profielvak: dit wordt afgesloten met één CSPE.  

Over de stof van het profielvak worden ook schoolexamens afgenomen. Deze schoolexamens zijn in 
het PTA opgenomen 

 
- De beroepsgerichte keuzevakken: deze worden afgesloten met schoolexamens. De leerling krijgt 

voor elk afgesloten beroepsgericht keuzevak een cijfer (tevens eindcijfer) op de cijferlijst. De 
schoolexamens zijn opgenomen in het PTA. 

 
Een leerling in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg of in de gemengde leerweg moet 
schoolexamen doen over de aangewezen vier beroepsgerichte keuzevakken, nrs. 1, 2, 3 en 4.  
Voor de leerling in de gemengde  leerweg is dit noodzakelijk in verband met het afgeven van de 

beroepskwalificatie Matroos Binnenvaart. Het beroepsgerichte keuzevak nr. 5 (zeevaartkunde) is 

optioneel. 

Voor het verkrijgen van de vaarbevoegdheid matroos binnenvaart moet je aan de volgende eisen 

voldoen: 

- Slagen voor het VMBO MTE, met uitstroomrichting Rijn,- Binnen, en Kustvaart.  

- Een voldoende halen voor het onderdeel Matroosvaardigheden. 

- In het bezit zijn van een bewijs van medische geschiktheid 

- Een minimale leeftijd hebben van 17 jaar.  

 



HOOFDSTUK V  OVERIGE BEPALINGEN 
 
 

V.1  AFWIJKING VAN DE MANIER VAN EXAMINEREN 
 
Als je een handicap hebt, kan de directeur toestaan, dat je je examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een 
manier die is aangepast aan je handicap. De directeur bepaalt dan de manier waarop dat gebeurt. Hij 
stelt de inspectie hiervan op de hoogte. 
Als het niet gaat om een objectief waarneembare lichamelijke handicap, moet je een 
deskundigenverklaring overleggen van een psycholoog of een orthopedagoog. Als die verklaring er is, 
kan ten aanzien van het centraal examen de aanpassing in ieder geval bestaan uit een verlenging van een 
desbetreffend examen met 30 minuten. Andere aanpassingen kunnen alleen worden toegestaan, als de 
deskundigenverklaring daartoe een concreet voorstel doet. 
 
Als je het Nederlands onvoldoende beheerst doordat het niet je moedertaal is en je inclusief het 
examenjaar niet meer dan zes jaar in Nederland onderwijs hebt gevolgd, mag de directeur een aparte 
regeling voor je treffen. Die houdt ten aanzien van het centraal examen in, dat je 30 minuten extra 
examentijd krijgt en/of een verklarend woordenboek Nederlands taal mag gebruiken bij het vak 
Nederlands en bij ieder ander vak waarbij het gebruik van het Nederlands heel erg belangrijk is. 
 
 

V.2  SPREIDING VAN HET EINDEXAMEN 
 
In heel bijzondere gevallen kan de directeur, na overleg met de inspectie, toestaan, dat je het centraal 
examen gespreid over twee opeenvolgende jaren aflegt. Dat kan, als je in het laatste leerjaar langdurig 
ziek bent geweest of wanneer je als gevolg van omstandigheden waaraan je volstrekt niets kon doen, 
langdurig het onderwijs in bepaalde vakken niet kon volgen. In zo’n geval sluit je het examen voor een 
deel van de vakken af in het eerste en voor een deel van de vakken in het tweede van deze schooljaren 
af. De directeur moet voor deze regeling toestemming geven vóór het begin van het eerste tijdvak van 
het centraal examen. Maar in bijzondere gevallen kan hij hiervan weer afwijken wanneer je nog niet in 
alle betrokken eindexamenvakken centraal examen hebt gedaan. In beide jaren van zo’n gespreid 
centraal examen heb je het recht op herkansing voor een vak. 
 
 

V.3  HET VERSTREKKEN VAN DE GEGEVENS 
 
Zo snel mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt de schoolleider VMBO aan de Dienst 
Uitvoering Onderwijs en aan de Inspectie een lijst waarop voor alle leerlingen zijn vermeld: 

• de leerweg; 

• de vakken waarin examen is afgelegd; 

• de cijfers voor het schoolexamen; 

• de cijfers voor het centraal examen; 

• de eindcijfers; 

• de uitslag van het examen. 
 
 



 

V.4  HET BEWAREN VAN HET WERK VAN HET CENTRAAL EXAMEN 
 
Het werk van het centraal examen van alle leerlingen en de lijst waarover de vorige paragraaf ging, 
worden zes maanden lang na vaststelling van de uitslag op school bewaard. Je kan inzage krijgen in je 
werk, maar alleen nadat je een officieel schriftelijk verzoek bij de schoolleider VMBO hebt ingediend; hij 
zal dan een afspraak met je maken. 
In het archief van de school worden een volledig stel van de gebruikte opgaven van de centrale examens 
en ook de lijst die in de vorige paragraaf genoemd werd, bewaard, ook tenminste zes maanden lang. 
Heb je in het derde tijdvak examen gedaan voor de staatsexamencommissie met geheime opgaven, dan 
kun je daarover zes maanden lang informatie vragen bij de voorzitter van die commissie. 



OVERZICHT EXAMENREGELS  
 
Wanneer doe je examen? 

Het schoolexamen leg je af in het 3de en 4de jaar 
Het centraal examen vindt plaats aan het einde van het 4de leerjaar 

 
 
Wat moet je voor elk vak doen? 

Wat je voor elke vak moet doen staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting. 
Dit PTA wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt. 

 
 
Het examen is verdeeld in een schoolexamen en een centraal examen 
 
I. Het schoolexamen 
 
Het schoolexamen bestaat uit: 
- Afsluitende toetsen voor alle vakken. Hiervoor krijg je een cijfer dat meetelt. 
- Twee Praktische Opdrachten:  

Een voor wiskunde of natuurkunde (welke is vermeld in het vak PTA) en een voor het 
beroepsgerichte vak (de Eindopdracht Maritiem en Techniek). 
Hiervoor krijg je een cijfer. 

- Handelingsdeel voor alle vakken met o.a. kijk- en luisteropdrachten en voortgangs/oefentoetsen. 
Hiervoor krijg je geen cijfer, het handelingsdeel moet met een voldoende beoordeling worden 
afgerond. 

- De vakken lichamelijke opvoeding, maatschappijleer I en culturele en kunstzinnige vorming (CKV) 
kennen alleen een schoolexamen. CKV en maatschappijleer1 worden al in het 3de leerjaar afgerond. 

- Het profielwerkstuk voor de gemengde leerweg. 
 

II. Het centraal examen 
 

- Centraal Examen (CE) voor de algemene vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuur- 
Scheikunde1 (en Economie voor de gemengde leerweg); dit is een digitale theoretische toets die 
met een computer wordt afgenomen. Voor de gemengde leerweg zijn de examens schriftelijk.  

- Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) Maritiem en Techniek. Het schriftelijk deel via 
(digitale) toetsing. 

- Rekentoets VO niveau 2F.        
 
Hoe zwaar telt alles? 
 

- Schoolexamenresultaat telt voor 1/2de deel en centraal examenresultaat voor 1/2de deel. 
- Voor de basis,- en kaderberoepsgerichte leerweg: bij Maritiem en Techniek krijg je een cijfer 

over het profieldeel en een gemiddeld cijfer over de keuzevakken. Voor de gemengde leerweg 
krijg je één gemiddeld cijfer over de profieldelen en de keuzevakken.  

- Hoe zwaar elke toets telt staat in het PTA. 
- De praktische opdracht telt mee in het vak dat de opdracht geeft en maakt deel uit van het 

schoolexamencijfer van het betreffende vak. 



 
Wanneer slaag je? 
 
 
Doe je eindexamen vmbo-basis of -kader? Je bent geslaagd, als: 
- je cijfers voor je centraal examen gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn en; 
- je de rekentoets hebt gemaakt. Het cjfer dat je voor de rekentoets haalt, telt niet mee bij de 

berekening of je wel of niet geslaagd bent en’ 
- je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is en; 
- je voor al je afgeronde eindcijfers (dus ook voor Nederlands en je combinatiecijfer): 

• één 5 en voor de rest alleen 6-en hebt of; 

• één 4 en voor de rest alleen 6-en en één 7 hebt of; 

• 2 x een 5 èn voor de rest 6-en en één 7 hebt en; 
- Je een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 hebt en; 
- Je voor de 4 verplichte beroepsgerichte keuzevakken niet lager dan een 4 hebt gehaald.  
 
 
Let op!  
- Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt. Het loopbaandossier is niet terug te zien op je 

cijferlijst. 
- Met een eindcijfer lager dan een 4 ben je sowieso gezakt.  
- Het eindcijfer voor de rekentoets staat bij vmbo-kader op je cijferlijst. Bij vmbo-basis staat het 

eindcijfer voor de rekentoets op een bijlage bij de cijferlijst.  
- Voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 heb je geen centraal examen gedaan. De waardering 

voor je schoolexamen is ook je eindwaardering.  
- Ook voor maatschappijleer en de beroepsgerichte keuzevakken heb je geen centraal examen 

gedaan. Het cijfer voor je schoolexamen is ook je eindcijfer. Dit eindcijfer wordt uitgedrukt in een 
geheel getal tussen 1 en 10.  

- De eindcijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken worden voor de uitslagbepaling samen 
genomen in een combinatiecijfer.  

 
 
Hoe bereken je je combinatiecijfer? 
Stel, je hebt voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken een 7, een 6, een 5 en een 8 gehaald.  
Dan bereken je je combinatiecijfer als volgt: 

7. Je telt de cijfers op, dus 7 + 6 + 5 + 8 = 26 
8. Je deelt dit getal door 4, dus 26 : 4 = 6,5 
9. Je rondt dit getal naar boven af. Je hebt dan het combinatiecijfer 7. 

Let op: als je meer beroepsgerichte keuzevakken hebt gevolgd, laten we zeggen 5, dan tel je ook 5 cijfers 
op en deel je de uitkomst door 5.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Doe je eindexamen vmbo-gemengd? Je bent geslaagd, als: 
 
- je cijfers voor je centraal examen gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn en; 
- je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer dat je voor de rekentoets haalt, telt niet mee bij de 

berekening of je wel of niet geslaagd bent en; 
- je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is en; 
- je voor al je afgeronde eindcijfers (dus ook voor Nederlands en je combinatiecijfer): 

• één 5 en voor de rest alleen 6-en hebt of; 

• één 4 en voor de rest alleen 6-en en één 7 hebt of; 

• 2 x een 5 èn voor de rest 6-en en één 7 hebt en; 
- Je een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 hebt en; 
- Je een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor het profielwerkstuk hebt en; 
- Je voor de 4 verplichte beroepsgerichte keuzevakken en het beroepsgerichte profielvak niet lager 

dan een 4 hebt gehaald.  
 
Let op!  
- Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt.  
- Het loopbaandossier zie je niet terug op je cijferlijst, de rekentoets wel. 
- Met een eindcijfer lager dan een 4 ben je sowieso gezakt.  
- Voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 heb je geen centraal examen gedaan. De waardering 

voor je schoolexamen is ook je eindwaardering.  
- Ook voor maatschappijleer en de beroepsgerichte keuzevakken heb je geen centraal examen 

gedaan. Het cijfer voor je schoolexamen is ook je eindcijfer. Dit eindcijfer wordt uitgedrukt in een 
geheel getal tussen 1 en 10.  

 
Hoe bereken je je combinatiecijfer? 
Het combinatiecijfer is het gewogen gemiddelde van het eindcijfer behaald voor het beroepsgerichte 
profielvak en de 4 beroepsgerichte keuzevakken. Stel, je hebt voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken 
een 7, een 8, een 5 en een 6 behaald. Je eindcijfer voor het profielvak is een 6. Dan bereken je je 
combinatiecijfer als volgt:  
Stel, je hebt voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken een 7, een 6, een 5 en een 8 gehaald.  
Dan bereken je je combinatiecijfer als volgt: 

10. Je telt de cijfers op,  maar het eindcijfer voor het profielvak telt 4x mee: dus 7 + 8 + 5 + 6 + 7 + 7 
+ 7 + 7 = 54 

11. Je deelt dit getal door 8, dus 54 : 8 = 6,75 
12. Je rondt dit getal naar boven af. Je hebt dan het combinatiecijfer 7. 

Let op: stel je hebt nog een beroepsgericht keuzevak gevolgd, en het cijfer 8 behaald. Dan telt dit cijfer 
ook mee. Het profielvak telt dan 5x mee. En je deelt de uitkomst door 10.  
 
 
Herkansingen 
 

- Inhalen van gemiste toetsen en opdrachten kan onder bepaalde voorwaarden. 
- Voor ieder vak bestaat de mogelijkheid afsluitende toetsen te herkansen. Het aantal is wel aan 

een maximum gebonden. 
- Herkansingen voor het centraal examen zijn landelijk geregeld. 

 
 



Waarschuwing! 
 

- Je vergeet het zo. In het 3de leerjaar ben je al bezig met je examen. Sommige cijfers neem je mee 
naar de 4de. 

- Het vak culturele en kunstzinnige vorming krijg je in het derde jaar. Dit vak moet voldoende 
(naar behoren voldaan) worden afgerond.  
Ook het vak maatschappijleer sluit je af in het 3e leerjaar met een eindcijfer dat meetelt voor het 
examen. 

- Het handelingsdeel moet voor alle vakken voldoende (naar behoren voldaan) afgerond zijn.  
- Let op de bijzondere status van lichamelijke opvoeding. Dit vak moet met minimaal de 

beoordeling voldoende worden afgerond  
- Wanneer de vakken CKV en/ of LO niet met voldoende zijn afgerond kan je geen eindexamen 

doen. Dit geldt ook voor het handelingsdeel van de overige vakken. 
- Je moet je loopbaandossier hebben gemaakt.  

 
 


