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Vaststelling 
 
 
 
De directeur van het Dalton Lyceum Barendrecht, en de voorzitter van de Deelraad 
 

overwegende dat ter uitvoering van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o een 
examenreglement met programma van toetsing en afsluiting alsmede algemene praktische regels 
moeten worden vastgesteld, 

 
besluiten het Examenreglement Deel II met ingang van 1 oktober 2019 als volgt vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________   ___________________________  

Anja Besseling Bart Geefshuijsen 

Directeur Dalton Lyceum Barendrecht Voorzitter Deelraad Dalton Lyceum Barendrecht 

OZHW voor PO en VO  OZHW voor PO en VO 

Datum:  1 oktober 2019 Datum:  1 oktober 2019 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2019-01-01
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Begrippenlijst 
 

Onderstaande begrippenlijst is ter aanvulling op de begrippenlijst uit het Examenreglement Deel I: 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
  SE: schoolexamen; 

CE: centraal examen; 

PTA: programma van toetsing en afsluiting 

Examendossier: overzicht van alle door de kandidaat afgelegde onderdelen van het 

schoolexamen en de daarvoor behaalde resultaten.  

  toets: een schriftelijke of mondelinge toets met open en/of gesloten vragen, zoals bedoeld 

in de examenprogramma’s overeenkomstig het examenbesluit.  

In de PTA’s worden de toetsen omschreven combinatie met een nummer. Wanneer er TW 

voor een toetsomschrijving staat betekent dit dat deze wordt afgenomen in de toetsweek. 

  Praktische opdracht (PO): een (onderzoek ) opdracht, zoals bedoeld in de 

examenprogramma’s overeenkomstig het examenbesluit.   

In de PTA’s zijn ze aangegeven met de letter PO, in combinatie met een nummer. 

  Handelingsopdracht (HO): een opdracht als onderdeel van het handelingsdeel, zoals 

bedoeld in de examenprogramma’s overeenkomstig het examenbesluit.  

In de PTA’s zijn ze aangegeven met de letter HO, in combinatie met een nummer. 

  Het handelingsdeel is een onderdeel van het examendossier. Voor dit onderdeel worden 

geen cijfers gegeven. De leerling dient de opdrachten ‘naar behoren’ te hebben afgerond om 

een diploma te kunnen ontvangen. 

  Inhalen/ verbeteren: gemiste toets maken/ een toets opnieuw maken. 

  Herexamen: een nieuw cijfer produceren voor een (onvoldoende) eindcijfer CE1. 

  Profielwerkstuk (PWS): Deze werkstukken kunnen gezien worden als een uitgebreide 

praktische opdracht. 

Het is het meesterstuk, waarin gebruik wordt gemaakt van kennis, inzichten en 

vaardigheden. Dit wordt gecombineerd met LOB (loopbaan oriëntatie)  
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Hoofdstuk 1 Herkansingsregeling 
 

Artikel 26: Herkansingsregeling schoolexamen 
1.   De kandidaat kan per periode ten hoogste één examenwerk, dat als herkansbaar in het PTA is 

aangemerkt, herkansen. 
 

2.   Een herkansing is mogelijk voor elke toets, die volgens het P.T.A. herkanst mag worden. 
 

3.   De te herkansen toets moet in de desbetreffende periode afgenomen zijn. 
 
4.   De leerling bepaalt zelf, binnen de regelgeving van het P.T.A., of hij een toets zal herkansen en zo ja 
welke. 
 

5.   Een gemiste toets moet gemaakt worden in overleg met de docent, indien aan de voorwaarden 
in van het examenreglement is voldaan. Deze toets dient wel één week voor de 
herkansingsperiode gemaakt te zijn. 

 
6.   Een gemiste toets geldt automatisch als herkansing, indien niet aan de voorwaarden van 

het examenreglement is voldaan. 
 

7.   In bijzondere gevallen kan de teamleider op dit artikel een uitzondering maken. 
 

8.   Na de herkansing telt het hoogste cijfer. 
 

Artikel 26a: Herkansingsregeling van handelingsdelen 
1.   De regeling van activiteiten in het handelingsdeel die niet “voldoende” zijn uitgevoerd, is als volgt: 

a.   de kandidaten die bepaalde activiteiten niet “ voldoende ” hebben uitgevoerd, moeten 
vergelijkbare activiteiten in principe in hetzelfde jaar opnieuw doen. De docent bepaalt of 
dezelfde activiteit als een vervangende activiteit wordt gedaan. 

 
2.   In gevallen waar voorgaande regelingen niet in voorzien beslist de directeur. 

 

Artikel 26b: Herexamenregeling schoolexamen VMBO Maatschappijleer (Exb.35b1) 
1.   Indien de kandidaat voor het vak maatschappijleer, behorende tot het gemeenschappelijke 

deel van de leerwegen, een eindcijfer lager dan 6 heeft behaald, kan de kandidaat een 
herexamen afleggen. 

 
2.   Het herexamen omvat door de examencommissie aangegeven onderdelen van het 
examenprogramma. 

 
3.   De examencommissie stelt vast hoe het cijfer van het herexamen maatschappijleer wordt bepaald. 

 
4.   Het herexamen wordt afgenomen vóór de aanvang van het centraal examen. 

 
5.   Na de herkansing telt het hoogste cijfer. 
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Artikel 27: Herkansing centraal examen (Exb.51) 
1.   De kandidaat heeft voor één vak, waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, nadat de 

eindcijfers bekend zijn, het recht om in het tweede tijdvak of indien van toepassing in het derde tijdvak, 

opnieuw deel te nemen aan het centraal examen. 

2.   De kandidaat stelt de examensecretaris schriftelijk op de hoogte in welk vak hij wil herkansen. 

3.   Het hoogste van de cijfers behaald bij een herkansing en bij het eerder afgelegd centraal examen 

geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 

4.   Na afloop van de herkansing in het laatste jaar wordt de uitslag definitief vastgesteld en wordt deze 

schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. 

5.   Na afloop van een herkansing van een centraal examen in het voorlaatste leerjaar wordt het 

eindcijfer schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. 

6.   Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin in een 

examenjaar deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat die in een examenjaar zowel eindexamen als een 

of meer deeleindexamens aflegt, oefent het in het eerste lid bedoelde recht per examenjaar ten hoogste 

eenmaal uit, mag met andere woorden slechts een herkansing doen. 
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Hoofdstuk 2 Beoordeling, scores & cijfers, uitslag, diploma 

 

Artikel 28: Beoordeling centraal examen (Exb.36+41+41a) 
1.   De examensecretaris draagt er zorg voor dat bij het maken van het praktisch gedeelte van het 

centraal examen Beeldende Vorming een examinator in het desbetreffende vak aanwezig is. De 

examinator beoordeelt de prestaties tijdens het maken van de praktijkopgaven en legt zijn bevindingen 

van de verrichtingen van de kandidaat schriftelijk vast volgens daartoe door het College voor examens 

gegeven richtlijnen. De examinator past daarbij de beoordelingsnormen van het College van examens toe 

en geeft een score. 

2.   Voor het praktisch gedeelte van het centraal examen VMBO-TL vindt de beoordeling tevens plaats 

door een tweede examinator. De tweede examinator kan een deskundige of een andere examinator van 

de school zijn. 

3.   De examensecretaris doet het gemaakte werk van het centraal examen met een exemplaar van de 

opgaven en met het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator in het desbetreffende 

vak. De examinator drukt zijn beoordeling uit in een score conform richtlijnen van het College van 

examens. De examinator zendt de score en het beoordeelde werk aan de examensecretaris. 

4.   De examensecretaris doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 

opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score 

onverwijld toekomen aan de directeur van de school van de gecommitteerde. Deze stelt ze ter hand aan 

de gecommitteerde. 

5.   De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de beoordelingsnormen 

en de daarbij behorende scores toe. 

6.   De gecommitteerde voegt eveneens bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 

verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de 

gecommitteerde. 

Artikel 29: Vaststelling score en cijfer centraal examen (Exb. 42) 
1.   De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen 

vast. 

2.   Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het 

geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in 

overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, 

wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een onafhankelijke corrector 

aanwijzen. De beoordeling van deze corrector komt in plaats van de eerdere beoordelingen. 

3.   De examensecretaris stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de in het 

eerste lid bedoelde score en met inachtneming van de regels voor de omzetting van de scores in cijfers 

voor de centrale examens. 
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Artikel 30: Eindcijfer eindexamen (Exb. 47) 
1.   Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een heel cijfer uit de reeks 

van 1 tot en met 10. 

2.   Het eindcijfer wordt in gelijke mate bepaald door het eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer 

van het centraal examen. (1x SE + 1x CE) : 2. 

3.   De examensecretaris bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het 

schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Als de uitkomst van de berekening niet een geheel 

getal is, wordt dit getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond 

en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 

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

het eindcijfer. 

 

Artikel 31: Uitslag (VMBO-Basis/Kader) (Exb.49) 
Niet van toepassing voor het Dalton Lyceum Barendrecht 

 

Artikel 32: Uitslag MAVO (VMBO-Theoretische Leerweg) (Exb.49) 
Voor de examenkandidaten die eindexamen doen in 2019-2020 geldt dat de kandidaat geslaagd is indien: 

a.   het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is; 

c.   voor het vak Nederlandse Taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald; 

d.   het profielwerkstuk met ‘goed’ of ‘voldoende’ is beoordeeld.  

e.   hij onverminderd onderdeel a, b en c: 

- voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige 

examenvakken een 6 of hoger; of 

- voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige 

examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger; of 

- voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige 

examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. 

In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit 

het gemeenschappelijk deel de kwalificatie «voldoende» of «goed» is behaald. 

NB. Bij alle afdelingen telt het behaalde eindcijfer van het verplichte schoolexamenvak maatschappijleer 

mee bij de bepaling van de uitslag. De kandidaat doet weliswaar geen centraal examen maatschappijleer, 

maar het telt wel mee in de uitslagregeling! (Als dus een compensatie-7 nodig is, mag die bij het vak 

maatschappijleer staan. En als een 3 wordt behaald voor maatschappijleer, is de kandidaat gezakt). 

 

Artikel 33:  Uitslag Havo en VWO (Exb 50) 
Dit wordt vermeld in het school specifieke deel van het Examenreglement Havo en Vwo. 
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Artikel 34: Diploma en cijferlijst (Exb.52) 
1.   De examensecretaris reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen 

heeft afgelegd namens de directeur een cijferlijst uit waarop zijn vermeld: 

a. de naam van de opleiding; 

b. de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen; 

c. de eindcijfers voor de vakken; 

d. voor vmbo het thema van het sectorwerkstuk en de beoordeling van het sectorwerkstuk 

e. de beoordeling van het kunstvak en het vak lichamelijke opvoeding van de leerwegen van het 

vmbo.  

f. het eindcijfer van alle vakken (de uitslag van de rekentoets wordt op een aparte bijlage 

vermeld) 

g. de uitslag van het eindexamen. 

2.   De examensecretaris reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen 

geslaagde kandidaat namens de directeur een diploma uit waarop in elk geval de leerweg is vermeld die 

bij de uitslag is betrokken. 

3.   Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan de vakken die tenminste samen een 

eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de 

cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit. 

4.   De directeur en de examensecretaris van het eindexamen tekenen de diploma’s en de cijferlijsten. 

Artikel 35: Voorlopige cijferlijst (Exb. 52a) 
1.   Indien een kandidaat een centraal examen of een afsluitend schoolexamen in één of meer vakken 

heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en vervolgens de school verlaat zonder het eindexamen te 

voltooien, verstrekt de directeur hem een voorlopige cijferlijst. 

2.   Op de voorlopige cijferlijst worden vermeld het vak of de vakken waarin de kandidaat centraal 

examen heeft afgelegd, alsmede het cijfer van het schoolexamen, het cijfer van het centraal examen en 

het eindcijfer, met de aantekening of gebruik gemaakt is van de herkansingsmogelijkheid. 

3.   Indien de kandidaat een afsluitend schoolexamen heeft afgelegd, wordt de beoordeling of het cijfer 

daarvan vermeld op de voorlopige cijferlijst. 
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Hoofdstuk 3 Procedures bij het schoolexamen 

 

Artikel 36: Richtlijnen voor de kandidaten bij het schoolexamen 
36.1 Bij zittingen van het schoolexamen tijdens een toetsweek zorgt de kandidaat ervoor 10 minuten 

voor de aanvang (of eerder indien aangegeven door de examensecretaris i.v.m. nodige instructietijd of 

voorlezen errata) van een examenzitting aanwezig te zijn op de plaats waar de examenzitting plaatsvindt. 

De plaats waar een onderdeel wordt afgenomen, staat vermeld in het toetsweekrooster welke via 

Zermelo voor leerlingen is in te zien. 

36.2 Als de kandidaat bij een zitting van het schoolexamen eventueel toch te laat zou zijn, mag deze, 

uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het examenlokaal worden toegelaten. De 

kandidaat levert evenwel het gemaakte examenwerk in op het tijdstip dat ook voor de andere 

kandidaten geldt. 

36.3 Komt de kandidaat meer dan een half uur te laat, dan mag deze niet meer aan een zitting 

deelnemen. 

Bij een geldige reden, ter beoordeling aan examencommissie, kan de kandidaat voor dat vak deelnemen 

op een ander, nader vast te stellen, moment. 

36.4 Bij de zittingen van het schoolexamen moet de kandidaat minimaal een uur aan het examen 

besteden; eerder mag de kandidaat niet weg.  

36.5 Mochten zich omstandigheden voordoen die geconcentreerd werken bemoeilijken, dan dient de 

kandidaat één van de surveillanten direct in te lichten, waarna er passende maatregelen getroffen 

kunnen worden. 

36.6 Door deelname aan een examenzitting geeft de kandidaat te kennen op de hoogte te zijn van en 

in te stemmen met de strekking van dit examenreglement. 

Artikel 37: Richtlijnen en voorschriften voor surveillanten tijdens het schoolexamen 
37.1 Tijdens de toets mogen de toezichthouders geen enkele mededeling of inlichting over het werk 

verstrekken. Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust te heersen in de examenzaal. 

37.2 Kandidaten die aan het einde van de zitting nog aanwezig zijn, mogen het examenlokaal pas 

verlaten nadat hun werk door een surveillant is gecontroleerd. 

37.3. De examinator of een surveillant is bevoegd passende maatregelen te treffen ten aanzien van de 

kandidaat die zich tijdens een examenzitting niet gedraagt zoals redelijkerwijs van hem verwacht mag 

worden. De directeur beslist welke sancties worden toegepast (zie hoofdstuk 1, artikel 6) 
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Hoofdstuk 4 Procedures bij het Centraal Examen 
 

Artikel 38: Richtlijnen voor de kandidaten bij het centraal examen 
38.1 Bij zittingen van het centraal examen zorgt de kandidaat ervoor 30 minuten voor de aanvang (of 

eerder indien aangegeven door de examensecretaris i.v.m. nodige instructietijd of voorlezen errata) van 

een examenzitting aanwezig te zijn op de plaats waar de examenzitting plaatsvindt. De plaats waar een 

onderdeel wordt afgenomen, staat vermeld in een uit te reiken rooster. 

38.2 Als de kandidaat bij een zitting van het centraal examen eventueel toch te laat zou zijn, mag 

deze, uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het examenlokaal worden toegelaten. De 

kandidaat levert evenwel het gemaakte examenwerk in op het tijdstip dat ook voor de andere 

kandidaten geldt. 

38.3 Komt de kandidaat meer dan een half uur te laat, dan mag deze niet meer aan een zitting 

deelnemen. Bij een geldige reden, ter beoordeling aan de directeur, kan de kandidaat voor dat vak 

deelnemen aan het tweede tijdvak van het CE. 

38.4 Bij de zittingen van het centraal examen moet de kandidaat minimaal een uur aan het examen 

besteden; eerder mag de kandidaat niet weg. Gedurende het laatste kwartier mogen kandidaten het 

examenlokaal ook niet verlaten. Een surveillant geeft overigens altijd aan, dat het laatste kwartier is 

aangebroken. Kandidaten dienen aan het einde van de zitting altijd te wachten tot één van de 

surveillanten aangeeft, dat de kandidaten kunnen vertrekken. 

38.5 Mochten zich omstandigheden voordoen die geconcentreerd werken bemoeilijken, dan dien je 

één van de surveillanten direct in te lichten, waarna er passende maatregelen getroffen kunnen worden. 

38.6 Door deelname aan een examenzitting geeft de kandidaat te kennen op de hoogte te zijn van en 

in te stemmen met de strekking van dit examenreglement. 

Artikel 39: Richtlijnen en voorschriften voor surveillanten tijdens het centraal examen 
39.1 Tijdens de toets mogen de toezichthouders geen enkele mededeling of inlichting over het werk 

verstrekken. Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust te heersen in de examenzaal. 

39.2 Kandidaten die aan het einde van de zitting nog aanwezig zijn, mogen het examenlokaal pas 

verlaten nadat hun werk door een surveillant is gecontroleerd. 

39.3 De examinator of een surveillant is bevoegd passende maatregelen te treffen ten aanzien van de 

kandidaat die zich tijdens een examenzitting niet gedraagt zoals redelijkerwijs van hem verwacht mag 

worden. De directeur beslist welke sancties worden toegepast (zie hoofdstuk 1, artikel 6) 

39.4 Voorafgaande aan het Centraal Examen wordt de examenagenda uitgereikt aan het gehele 

personeel met daarin een gedetailleerde instructie en een rooster voor de surveillanten. 
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Bijlage 1: inzage- en bespreekregeling Schoolexamens en Centrale Examens 
 

Deze inzage- en bespreekregeling is bedoeld voor leerlingen die een examen maken in het kader van het 

Schoolexamen (SE) en het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Er bestaat onderscheid tussen het 

inzagerecht dat een leerling wettelijk heeft en het recht dat de school een leerling verleent om een 

gemaakt examen met de vakdocent te bespreken. Om duidelijk te maken wanneer van welk recht sprake 

is, volgt hieronder eerst een korte omschrijving van het inzagerecht en het bespreekrecht, gevolgd door 

de afspraken die over de toepassing van dit inzage- en bespreekrecht zijn gemaakt.  

• Bij een inzage in een gemaakt examen krijgt de leerling de gelegenheid om zijn antwoorden te 
vergelijken met de antwoorden uit het correctiemodel. Er wordt geen toelichting gegeven op de door 
de leerling gegeven antwoorden of de antwoorden uit het correctiemodel, noch op de beoordeling 
van het gemaakte examen.  

• Bij een bespreking van een gemaakt examen licht de docent op verzoek van de leerling toe waarom 
een bepaald antwoord uit het correctiemodel als juist moet worden beschouwd en waarom eventuele 
andere antwoorden onjuist of minder juist zijn. De beoordeling van het gemaakte examen is geen 
onderwerp van gesprek. 
 

Inzage en bespreking schoolexamens (PTA) 
De inzage en de bespreking van een schriftelijk schoolexamen vinden plaats binnen tien werkdagen na de 

datum waarop het schoolexamen is afgenomen.  

De inzage en bespreking hebben betrekking op de examenopgave(n), het correctiemodel en het gemaakte 

examenwerk. De vakdocent bepaalt of de inzage en de bespreking van het examenwerk individueel of in 

groepsverband plaatsvinden. In het geval dat een schoolexamen mondeling wordt afgenomen, bepaalt 

de vakdocent eveneens of de bespreking van het mondelinge examen individueel of in groepsverband 

plaatsvindt.  

 

Inzage Centrale Schriftelijke Examens tijdvak 1 en 2 
Een leerling heeft het recht om een gemaakt examen (CSE 1) of herexamen (CSE 2) in te zien. Ten aanzien 

van deze inzage gelden de volgende afspraken: 

 

1. Inzage in een gemaakt examen is mogelijk tot zes maanden na de datum waarop de uitslag van het 
examen is vastgesteld. 

2. De inzage heeft betrekking op de examenopgave(n), het correctievoorschrift en het gemaakte 
examenwerk. 

3. De inzage vindt uitsluitend plaats op school en in tegenwoordigheid van de examensecretaris of diens 
vervanger. 

4. Indien de leerling dit wenst, vindt de inzage plaats in tegenwoordigheid van diens wettelijke 
vertegenwoordiger(s). 

5. Andere personen dan de leerling en diens wettelijke vertegenwoordigers zijn niet gerechtigd om bij 
de inzage aanwezig te zijn. 

6. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) het gemaakte examenwerk op enigerlei wijze te kopiëren 
of te fotograferen. 
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Bespreking Centrale Schriftelijke Examens tijdvak 1 
Een leerling die een herexamen wil doen in een vak met een Centraal Schriftelijk Examen heeft naast het 

recht op inzage ook de mogelijkheid tot bespreking van examenwerk uit het eerste tijdvak. Doel hiervan 

is de leerling de mogelijkheid te bieden zich zo optimaal mogelijk op het herexamen voor te bereiden 

en/of het herexamen met de beste verbeterkansen te kiezen.  

Ten aanzien van deze bespreking gelden de volgende afspraken: 

1. Na de bekendmaking van de examenuitslag maakt de leerling die een gemaakt examenwerk wil 
bespreken zo snel mogelijk – maar in elk geval vóór de uiterste termijn van het indienen van het 
herexamenformulier – een afspraak met de eigen vakdocent of diens vervanger. 

2. Bespreking van het gemaakte examenwerk is alleen toegestaan voor het vak waarin herexamen wordt 
gedaan of voor de vakken die – gezien de voorlopige uitslag van het Centraal Schriftelijk Examen – voor 
een herexamen in aanmerking komen. 

3. Bespreking van het gemaakte examenwerk met de eigen vakdocent of diens vervanger vindt 
uitsluitend plaats op school en is uitsluitend voorbehouden aan de leerling en diens wettelijke 
vertegenwoordiger(s). 

4. Bespreking van het gemaakte examenwerk heeft betrekking op de inhoud van het gemaakte 
examenwerk en niet op de beoordeling van het gemaakte examenwerk. 

5. Nadat de herexamens hebben plaatsgevonden, is er geen bespreking van examenwerk uit het eerste 
tijdvak meer mogelijk. 

6. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) het gemaakte examenwerk op enigerlei wijze te kopiëren 
of te fotograferen. 
 

Inzage en bespreking Centraal Examen t.a.v. digitale examinering 
1.   Voor kandidaten binnen de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat de mogelijkheid  

tot inzage en bespreking van de digitaal gemaakte centrale examens. Aangezien de opgaven van 
deze digitale examens na de afname niet openbaar zijn, moet inzage en bespreking plaatsvinden in 
een besloten zitting. Voor de inzage en bespreking gelden de volgende richtlijnen:  

a. De inzage verloopt via de examensecretaris. Deze zal de inzage met behulp van Facet 

organiseren; 

b. De inzage is eenmalig en vindt plaats na de vaststelling van de uitslag.  

c. De inzage vindt plaats onder toezicht van een medewerker van de school, die gehouden is aan 

de richtlijnen omtrent geheimhouding  

d. Tijdens de inzage ziet de kandidaat zowel de vragen, zijn antwoorden, de toegekende score als 

het correctievoorschrift.  

e. Als een kandidaat de juistheid van de toegekende score betwist, mag de medewerker die 

toezicht houdt het nummer van de desbetreffende vraag en het antwoord van de kandidaat op 

die vraag noteren.  

f. De kandidaat zelf mag tijdens de inzage geen aantekeningen maken.   

g. Inzage in de omzetting van de score in cijfer kan plaatsvinden door de kandidaat te wijzen op de 

informatie die het CvTE daarover verstrekt.  
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Bijlage 2: Schoolexameninstructie 
 

Instructie voor Schoolexamens MAVO 

1.   Toegang zaal 

10 minuten voor aanvang moet je in de klas zijn. 

2.   Te laat 

Tot 30 minuten na aanvang mag je naar binnen, daarna niet meer. De gemiste tijd geldt als verloren tijd, 

je mag deze niet inhalen. Bij luistertoetsen en mondelinge toetsen geldt dat de leerling niet meer toe 

wordt gelaten als de toets al is begonnen. 

3.   Vertrek zaal 

-     Vanaf één uur na begin van het examen (bij toetsen langer dan één lesuur) 

-     Tot een kwartier vóór het einde van het examen 

-     Niet in de gang wachten (ga naar de aula) 

-     Bij toetsen met een lengte tot 60 minuten blijf je de volledige tijd in het lokaal 

4.   (School)Examenopgaven 

Geen vragen over opgaven stellen 

5.   Toilet 

-     Vóór / na het examen toegestaan 

-     Tijdens het examen = toezichthouder waarschuwen 

6.   Ziekte 

-     Vóór het examen afmelden bij mevr. De Ruiter door een ouder/verzorger 

-     Begonnen examenwerk mag niet over gemaakt worden 

7.   Zelf meebrengen 

-     Balpen (zwart of blauw) 

-     Potlood (om te tekenen niet mee om te schrijven!) 

-     Blauw en rood kleurpotlood 

-     Vlakgum 

-     Passer (wi-na) 

-     Geodriehoek 

-     Liniaal (wi-na-sk-ec-ak) 

-     Gewone rekenmachine 
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Wanneer je een woordenboek wil gebruiken bij een toets dien je deze zelf mee te nemen. Deze moet van 

te voren worden gecontroleerd door de surveillant. Toegestaan zijn: Nederlands (bij alle vakken). ENG/NE 

en NE/ENG (bij Engels), DU/NE en NE/DU (bij Duits) en FA/NE en NE/FA (bij Frans). 

8.  Niet meebrengen in de klas 

-   Tassen 

-   Typ-ex 

-   Mobiele telefoon niet toegestaan (vooraf in je kluisje doen!) 

-   Smartwatch/horloge 

-  Jas 

9.   Controleren 

-     Heb je de juiste opgaven 

-     Staat je naam op het gemaakte werk 

-     Heb je alle opdrachten gemaakt en ingeleverd? 

10. Opgaven op proefwerkpapier 

-     Zet je naam bovenaan! 

-     Antwoorden nummeren 

-     Meerkeuze: HOOFDLETTERS 

-     Voor extra papier: hand opsteken 

LET OP: De schoolexamens vinden plaats in een klaslokaal. Tassen en jassen dienen jullie achter te 

laten in de kluisjes. 
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Bijlage 3: Toegestane hulmiddelen 
Nb: de regeling toegestane hulpmiddelen voor kandidaten met een beperking is hier terug te lezen, of op 

te vragen bij de examensecretaris. 

Een overzicht van toegestane hulpmiddelen per opleiding is gepubliceerd op de website Examenblad.  

Hulpmiddelen vmbo 2019-2020 
 

vak leerweg hulpmiddel 

Alle vakken Alle leerwegen Basispakket, bestaande uit: 

- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 

- tekenpotlood 

- blauw en rood kleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- geometrische driehoek 

- vlakgum 

- elektronisch rekenapparaat 

Alle schriftelijke 
examens 

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (bij schoolexamens zelf 
meenemen) 

Fries, Moderne vreemde 
talen 

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

 
Papieren cse’s 

Nederlands 
Alle leerwegen Voorbeeld briefsjabloon Nederlands 

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

 

nask 1, nask 2 Alle leerwegen Door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal 

muziek, dans, drama GL, TL Computer 

cspe beroepsgericht en 
cpe beeldend 

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

De informatie over de benodigde materialen, 
grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de 
praktische opdrachten van het cspe wordt elk jaar in de 
instructie voor de examinator meegedeeld. Het gebruik 

van een woordenboek Nederlands is bij deze praktische 
examens niet toegestaan. 

https://www.examenblad.nl/document/bijlage-2-bij-cvte-17-01277/2019/f=/CvTE-17_01277_Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_VO_2019_def_vs_2_bijlage_2.pdf
https://www.examenblad.nl/publicatie/20170626/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2019
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Toelichting bij de tabel 

woordenboek Nederlands 

• Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens, dus: 
- NIET: bij het cpe beeldend GL/TL 
- WEL: bij cse's beeldend GL/TL 

 
• In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van 

een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van 
de kandidaat). 

 
• Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 
 
• Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen volgens de 

huidige officiële spellingsregels toegestaan. 
 
• Het woordenboek kan een natuurlijk en vanzelfsprekend hulpmiddel zijn dat de kandidaat 

zekerheid verschaft bij een enkel woord; het kan ook leiden tot bijvoorbeeld tijdnood als een 
kandidaat zekerheidshalve te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het 
woordenboek ook aanleiding geven tot verwarring. Een voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak 
muziek een betekenis die niet strookt met de beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals 
het voorbeeld bij het vak muziek is de vakinhoudelijke omschrijving de geldige; voor een 
inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen punten toegekend, ook niet als de kandidaat 
deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend. 

 

• Bij schoolexamens dient de kandidaat een eigen woordenboek mee te nemen. Deze moet 
voorafgaand aan het schoolexamen door de surveillant ter controle worden afgestaan. 

 

woordenboek bij de moderne vreemde talen en Fries 

In voorgaande jaren is gebleken dat scholen vragen hebben over wat ten aanzien van 
woordenboekgebruik mogelijk en toegestaan is. 

• Bij de moderne vreemde talen is een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal - doeltaal*) 
toegestaan. 

• Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal - doeltaal de kandidaat 
behulpzaam zijn. 

• Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal - doeltaal niet zinvol, 
maar ook niet verboden. 

• Een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal - doeltaal in één band is dus toegestaan. Een 
digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

• Voor Fries geldt ten aanzien van het woordenboekgebruik hetzelfde. 

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

• Bij schoolexamens dient de kandidaat een eigen woordenboek mee te nemen. Deze moet 
voorafgaand aan het schoolexamen door de surveillant ter controle worden afgestaan. 
 

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

 
rekenmachine 

Bij wiskunde KB en GL/TL, nask 1 KB en GL/TL, nask 2 GL/TL en bij de cspe’s GL voor bouw-breed, 
bouwtechniek-metselen, bouwtechniek-timmeren, bouwtechniek-schilderen en bouwtechniek- 
fijnhoutbewerking moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen 
voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen). 
Bij wiskunde BB moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over toetsen voor x 
kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken. 
 
Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen 
voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar: 
de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben: lichtnetaansluiting 
tijdens het examen, opladen tijdens het examen, schrijfrol, alarm of ander geluid, alfanumeriek (letters 
op scherm)*, grafieken weergeven, zend- of ontvanginstallatie. 
 
Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat een meerregelige 
machine niet is verboden als hij aan de overige criteria voldoet. Wel is het zo dat de meerregelige 
machines mogelijkheden hebben die bij de eenregelige ontbreken, zoals het maken van tabellen. Bij de 
huidige centrale examens is niet gebleken is dat die extra mogelijkheden de kandidaat voordeel bieden. 
Ook bij de digitale centrale examens is de rekenmachine een toegestaan hulpmiddel. 
 
* Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld met de 
mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus worden in dit verband dus niet als 
alfanumeriek beschouwd. 
 
informatieboek bij nask 1 en nask 2 

Bij het centraal examen nask 1 in alle leerwegen en nask 2 in de gemengde en theoretische leerweg 
heeft de kandidaat op het centraal examen informatiemateriaal nodig. Goedgekeurd zijn: Voor BB: 
Binas vmbo-basis, informatieboek nask 1 (2e editie, ISBN 978-90-01-80067-3) 
Voor KB en GL/TL: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN 
978.90.01.80069.7). 
Voor deze edities van Binas zijn errata uitgegeven. Zie voor deze errata de site 
www.noordhoffuitgevers.nl (zoekterm errata Binas). Het is toegestaan deze fouten in Binas te 
verbeteren. 
 
  

http://www.noordhoffuitgevers.nl/
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Aanvullende opmerkingen: 

formules wiskunde 

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

computer 

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat toestaan voor 
alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen kandidaten, 
bijvoorbeeld de dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer worden gebruikt bij 
centrale examens waarbij de spelling niet wordt beoordeeld. 
 
Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vmbo GL/TL en de 
papieren centrale examens Nederlands vmbo BB en KB dient de spellingcontrole bij niet- dyslectische 
kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een deskundigenverklaring omtrent dyslexie 
volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel worden 
toegestaan. 
Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt, is het van belang dat kandidaten geen toegang hebben 
tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitale atlas of een digitaal woordenboek), en moet ook o.m. de 
opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld. 
 
Bovenstaande regels gelden ook (bij de centrale examens waarbij spelling wordt beoordeeld) indien 
een kandidaat van de tekstverwerker gebruik maakt vanwege zijn beperking. Ook dan dient de 
spellingcontrole te worden uitgeschakeld. Dit geldt voor kandidaten met een visuele of fysieke 
beperking. Aan kandidaten met een dyslexieverklaring mag het gebruik van spellingcontrole wel 
worden toegestaan. De correctoren moeten de aftrekregels voor spellingfouten ook toepassen bij 
leerlingen die met spellingcontrole hebben gewerkt. 
 
Bij elke inzet van de computer geldt tevens onverkort de lijst van toegestane hulpmiddelen. Met 
andere woorden: ook naast een computerexamen of voor een kandidaat die schrijft op de 
computer, is o.m. een (papieren) woordenboek toegestaan. 

 

Op http://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een staan aanwijzingen 
voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten. 
 

noodzakelijk of toegestaan? 

De lijst geeft een opsomming van de toegestane hulpmiddelen. Een kandidaat die bij een vak een 
voor dat vak toegestaan hulpmiddel gebruikt, is niet in overtreding. Een kandidaat die zonder het 
hulpmiddel aan het examen wenst deel te nemen, mag echter niet op grond van het ontbreken van 
het hulpmiddel de toegang worden ontzegd. 

 
De mate waarin een toegestaan hulpmiddel ook noodzakelijk is, varieert tussen vakken, hulpmiddelen 
en kandidaten. Een feitelijk noodzakelijk hulpmiddel is de Binas bij nask 1 en nask 2: het lijkt niet 
aannemelijk dat een kandidaat alle informatie heeft gememoriseerd. Bij het verklarend woordenboek 
Nederlands is de behoefte en noodzaak kandidaat-afhankelijk: de een kent meer woorden dan de 
ander, de een heeft ook meer behoefte aan de zekerheid van het woordenboek dan de ander. Bij 

http://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een
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examens moderne vreemde talen zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek naar de vreemde taal 
eigenlijk overbodig – het is slechts toegestaan om de regelgeving eenvoudig te houden (bij examens 
met schrijfvaardigheid is het immers weer wel zinvol), en ter voorkoming van veronderstelde 
rechtsongelijkheid ten opzichte van kandidaten die beschikken over beide delen in één band. 
Door scholen wordt soms gevraagd of de school de hulpmiddelen ter beschikking moet stellen, of dat 
aan de kandidaat kan worden gevraagd ze mee te nemen. Dat is ter keuze aan de school. 
 

Overige zaken 

Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die niet 
genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar die wel 
functioneel (kunnen) zijn, zoals een puntenslijper, een markeerstift of een leesliniaal (loep). Op 
grond van de actualiteit van de afgelopen jaren zouden leerlingen bijvoorbeeld een nietapparaat 
mee kunnen nemen. Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen, zijn niet 
toegestaan. Daaronder vallen onder andere tekensjablonen en spellingkaarten. Hulpmiddelen die 
geen relatie tot de exameneisen hebben maar geen enkele examenfunctie dienen, dienen te worden 
geweerd; niet omdat daardoor de exameneisen worden aangetast, maar omdat de ontstane 
onoverzichtelijkheid kan leiden tot een indirecte aantasting van exameneisen. Bij twijfel of een 
specifiek hulpmiddel een relatie tot de exameneisen heeft, wendt de school zich tot het CvTE. 
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Bijlage 4: Jaarkalender 2019-2020 
 

Mavo 4 

Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek (laatste week per periode) 

September-Oktober: 

• Uiterlijk 1 oktober   uitreiking Examenregeling 2019-2020 

November: 

• 4 t/m 8 november 2019 1e toetsweek 

• 28 november 2019  herkansingen P1 (1e en 2e lesuur) 

Januari: 

• 27 t/m 31 januari 2020 2e toetsweek 

Februari: 

• 20 februari 2020  herkansingen P2 (1e en 2e uur) 

Maart: 

• 16 t/m 20 maart 2020 3e toetsweek 

• Vanaf 9 maart 2020  start Centraal Praktisch Examen tekenen  

April: 

• 7 april 2020  herkansingen P3 (tijdstip volgt nog) 

• 9 april 2020  uitreiken concept examendossier 

• 16 april 2020  uitreiken examendossier + exameninstructie 

• 14 t/m 17 april 2020 examentraining 

Mei 

• 7 t/m 20 mei 2020  Centraal Schriftelijk Examen Tijdvak 1 

Juni 

• 10 juni 2020  bekendmaking uitslag 1e tijdvak 

• 15 t/m 19 juni 2020  Centraal Schriftelijk Examen Tijdvak 2 

• 26 juni 2020  bekendmaking uitslag 2e tijdvak 

Juli 

• 1 juli 2019   diploma uitreiking  

 

Veel actuele informatie is te vinden op www.examenblad.nl 

 

http://www.examenblad.nl/
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Mavo 3 

Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek (laatste week per periode) 

November: 

• 4 t/m 8 november 2019 1e toetsweek 

• 28 november 2019  herkansingen P1 (1e en 2e uur) 

Januari: 

• 27 t/m 31 januari 2020 2e toetsweek 

Februari: 

• 20 februari 2020  herkansingen P2 (1e en 2e uur) 

April: 

• 6 t/m 10 april 2019  3e toetsweek 

Mei 

• 14 mei 2019  herkansingen P3 (1e en 2e uur) 

Juli 

• 29 juni t/m 3 juli 2020 4e toetsweek 

• 9 juli 2020   Herkansing P4 (tijdstip volgt nog) 

 


