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Vooraf 

 

Beste examenkandidaat, 

 

Deze omschrijving van het examen bestaat uit drie delen: 

 

In het eerste gedeelte (A) vind je de “Algemene beschrijving van het eindexamen”.    

In het tweede gedeelte (B) vind je het “Examenreglement” dat het Comenius College hanteert 

bij het afnemen van het eindexamen. Voor een deel is het examenreglement gebaseerd op het 

Examenbesluit uit 1998 van de rijksoverheid, voor een deel is het aangepast aan onze 

specifieke situatie op school. Het officiële Examenbesluit ligt ter inzage op school. Het 

examenreglement is een erg belangrijk stuk. Het geeft aan welke rechten en plichten de school 

kent en welke jij als examenkandidaat hebt. Met sommige beschreven situaties kun je 

onverwacht te maken krijgen. Het zou vervelend zijn als bleek dat je de betreffende regelingen 

niet kende. Lees deze tekst dus goed door. 

 

In het derde gedeelte (C) van deze omschrijving vind je het “Programma van Toetsing en 

Afsluiting”,  (afgekort noemen we dat het PTA). In dit PTA staat het overzicht van de eisen die 

bij de verschillende vakken aan je gesteld worden. Die eisen kun je het best met je 

docent/examinator bespreken. In de introductieperiode wordt hieraan ook aandacht besteed. 

Bovendien is tevens vermeld welke delen van het schoolexamen wanneer plaatsvinden. 

• In het PTA staan toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen en taken die meetellen 

voor het schoolexamen. 

• In het PTA wordt een indeling gebruikt, waarbij het werken in leerjaar drie en vier als één 

doorlopend geheel wordt beschouwd. Het derde leerjaar werd in zes perioden verdeeld.  

• Bij de bepaling van het definitieve eindcijfer van het schoolexamen wordt het eindcijfer van 

het schoolexamen leerjaar 3 verrekend met het eindcijfer schoolexamen leerjaar 4. 

• Het is mogelijk dat in het belang van de leerlingen wordt afgeweken van teksten die 

geformuleerd zijn in de PTA’s. Uiteraard worden alle betrokkenen hierover schriftelijk 

geïnformeerd. 
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1. Het Eindexamen 

 

Het eindexamen begint al in het derde leerjaar van het VMBO.  

Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen (H1)  en het centraal examen (H2) . 

 

1.1. Het Schoolexamen 

 

1.1.1.  Het schoolexamen VMBO kan bestaan uit de volgende onderdelen: 

 

1.1.1.1. Schriftelijke en mondelinge toetsen 

Schriftelijke en mondelinge toetsen zijn toetsen die gedurende een aantal 

aaneengesloten minuten of uren (maximaal 2 uur) worden afgenomen. 

 

1.1.1.2. Praktische opdracht (PO) 

Bij een praktische opdracht wordt praktisch gewerkt. Bij de beroepsgerichte vakken 

heet dit ook wel ‘Praktijk opdracht’. Het doel van een praktische opdracht is om 

basisvaardigheden gekoppeld aan vakkennis te toetsen. De onderwerpen worden 

bij voorkeur ontleend aan de maatschappelijke of beroepsmatige werkelijkheid.  

Bij alle vakken komen praktische opdrachten voor. Hierbij wordt zowel het proces 

als het product beoordeeld  aan de hand van vooraf aan de leerling bekend 

gemaakte criteria. Het minimum is een kleine praktische opdracht per vak over twee 

jaar. Deze kan een omvang hebben van 20 tot 40 minuten. Daarnaast dient elke 

leerling tenminste twee grotere praktische opdrachten van tenminste 10 uur te 

hebben uitgevoerd. In de 10 uren zijn voorbereiding, uitvoering en presentatie 

inbegrepen. De leerling kan de praktische opdracht de vorm geven van een product 

of werkstuk of een presentatie. 

 

Grote en kleine praktische opdrachten 

Elke kandidaat dient tenminste twee grote praktische opdrachten van tenminste tien 

uur  te hebben uitgevoerd. De keuze van de vakken waarbij dit gedaan wordt, is 

vrij. Voor de gemengde en beroepsgerichte leerwegen ligt het voor de hand dat 

minstens één grote opdracht bij de beroepsgerichte vakken gedaan wordt. De 

andere opdracht kunt je dan bij de algemene vakken plaatsen. Een andere 

mogelijkheid is om de algemene en beroepsgerichte vakken in de praktische 

opdracht geheel te integreren. De praktische opdracht maakt deel uit van het 

schoolexamen. De weging van het cijfer voor de praktische opdracht bepaalt de 

school zelf in het programma van toetsing en afsluiting. 

Het is mogelijk de praktische opdracht bij meer vakken te laten meetellen of 

docenten van verschillende vakken op verschillende aspecten te laten beoordelen, 

bijvoorbeeld het vakinhoudelijke en het communicatieve aspect. 

Naast de twee grote praktische opdrachten kunnen bij alle vakken ook kleine 

praktische opdrachten in het schoolexamen opgenomen worden. Ook voor deze 

opdrachten geldt dat de school de weging van het cijfer voor de opdracht zelf 

bepaalt in het programma van toetsing en afsluiting. 
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1.1.1.3. Handelingsdeel 

Aan het handelingsdeel wordt voldaan door het uitvoeren van 

handelingsopdrachten. Handelingsopdrachten zijn praktijkopdrachten waarvan per 

kandidaat door de examinator moet worden vastgesteld of deze naar behoren zijn 

uitgevoerd. Voor handelingsopdrachten wordt geen cijfer gegeven. 

Handelingsopdrachten dienen om leerstofonderdelen die we niet kunnen of niet 

willen beoordelen toch tot hun recht te laten komen. Bijvoorbeeld: een bezoek aan 

een museum of een culturele voorstelling kunnen we wel van een cijfer voorzien 

door de leerlingen een vragenlijst te geven en de antwoorden daarop te 

beoordelen, maar de vraag is of dat wel recht doet aan het beoogde doel. Het 

deelnemen aan de activiteit is voldoende. Een korte reflectie (=verslag) daarop 

(mondeling of door het invullen van een vragenlijstje)  moet de ervaring van de 

leerling weerspiegelen. Het is niet mogelijk en niet wenselijk die eigen ervaring met 

een cijfer te honoreren.  

Eindtermen op het gebied van oriëntatie op leren en werken worden afgesloten met 

handelingsopdrachten. Dat kan dus zijn een bezoek aan een bedrijf met reflectie 

daarop, maar ook een overzicht maken van de beroepen die binnen het bereik van 

de leerling vallen. 

 

Handelingsopdrachten kunnen bij alle vakken voorkomen. Het fictiedossier uit het 

examenprogramma Nederlands leent zich in het bijzonder voor het afsluiten met 

handelingsopdrachten. Bij het reflecteren op gelezen boeken speelt immers de 

eigen mening van leerlingen een grote rol. De eigen mening kan moeilijk voorzien 

worden van een cijfer. (Het inzicht dat blijkt uit die eigen mening kan wel becijferd 

worden, maar scheiding van inzicht en mening bij de beoordeling is niet makkelijk.) 

 

De uitvoering van een handelingsopdracht, blijkt uit een notitie van de kandidaat 

waarin hij of zij aandacht besteedt aan de ervaring met de opdracht. Een notitie kan 

ook vervangen worden door een korte vragenlijst. De docent bepaalt of activiteit en 

reflectie naar tevredenheid, dat wil zeggen serieus zijn uitgevoerd. Zo niet dan volgt 

een herhalingsopdracht.  

Een handelingsopdracht is, ondanks dat ze niet becijferd wordt, zeer dwingend, 

omdat ze niet afgesloten is zolang ze niet naar behoren uitgevoerd is!  

 

1.1.1.4. Profielwerkstuk 

Het profielwerkstuk is alleen voor de kandidaten van de gemengde en de 

theoretische leerweg. Met het profielwerkstuk worden net als met de praktische 

opdrachten vaardigheden getoetst. Het betreft vakvaardigheden, algemene en 

communicatieve vaardigheden. Bij het profielwerkstuk gaat het om een 

vakoverstijgend thema dat past binnen het profiel. Het profielwerkstuk gaat bij 

voorkeur over maatschappelijk relevante onderwerpen of onderwerpen die te 

maken hebben met de beroepswereld die bij het profiel past. Het is geen werkstuk 

dat binnen de stof van een vak moet passen en ook geen werkstuk waarin twee 

vakken geïntegreerd moeten worden. Het thema staat centraal. Kennis en 

vaardigheden uit alle vakken kunnen daarbij nuttig zijn. De kandidaat dient aan het 

profielwerkstuk ten minste twintig uur te besteden.  
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1.1.2.  Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. 

Het examendossier bevat: 

• Een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten; 

• Een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen; 

• Informatie over het handelingsdeel 

 

Het examendossier kan worden opgevat als de persoonlijke invulling van de leerling van 

het  Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin de resultaten van toetsen, 

praktische opdrachten, handelingsopdrachten per vak /programma en het 

profielwerkstuk zijn vastgelegd. 

 

De opbouw van het examendossier 

Het examendossier kan gespreid over het derde en vierde leerjaar worden opgebouwd. 

Voor de theoretische en de gemengde leerweg begint de opbouw van het dossier in 

ieder geval in het derde leerjaar omdat het dossier ook de afsluiting van de verplichte 

extra vakken van het derde leerjaar omvat waarin geen eindexamen wordt afgelegd.  

  

1.2. Het Centraal examen 

 

1.2.1Het centraal examen wordt aan het eind van het vierde leerjaar landelijk    

 afgenomen. Het centraal examen kan bestaan uit de volgende onderdelen: 

 

1.2.1.1     Centraal schriftelijk examen (CSE) 

Voor de algemene vakken wordt in alle leerwegen alleen een centraal schriftelijk 

examen afgenomen. Een uitzondering hierop vormen de beeldende vorming, die 

zowel een centraal schriftelijk als een centraal praktisch examen kennen. De 

beoordeling vindt plaats aan de hand van een bindend correctievoorschrift of 

beoordelingsmodel. Een tweede correctie door een gecommitteerde behoort tot de 

mogelijkheden.  

Een zitting van het centraal schriftelijk examen bij de basisberoepsgerichte leerweg 

duurt 90 minuten. Een zitting bij het centraal schriftelijk examen voor de overige 

leerwegen duurt 120 minuten.  

 

1.2.1.2       Centraal Praktisch Eindexamen (CPE)  

Het gaat om het uitvoeren van een centraal vastgestelde opdracht waarbij zowel 

het proces van uitvoering als het product wordt beoordeeld. De beoordeling vindt 

plaats door de examinator aan de hand van bindende beoordelingscriteria. Er is 

sprake van medebeoordeling door een gecommitteerde.  

Centraal praktisch examen beeldende vakken 

Het centraal praktisch examen beeldende vakken geldt alleen voor beeldende 

vorming, die in het vrije deel van de theoretische of gemengde leerweg kan worden 

gekozen. 
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1.2.1.3 Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE) 

Het CSPE is het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen. Het praktische en 

schriftelijke deel zijn hierin geïntegreerd tot één centraal examen. 

 

1.2.1.4 Centraal  examen  

Het Centraal examen wordt afgenomen conform, het op dat moment geldende, 

hoofdstuk IV van het Examenbesluit VO. 

  

1.3.  Rekenen 

 

I.v.m. regelgeving is er een definitief einde gekomen aan een aparte rekentoets voor 

het VO en geïntegreerd in wiskunde. Eindexamenkandidaten welke geen wiskunde in 

hun vakkenpakket hebben, zullen binnen het schoolexamen het vak rekenen worden 

aangeboden in aparte lessen via het programma Got it en zo afronden op niveau 2F. 

Leerlingen die geen wiskunde volgen moeten rekenen aangeboden krijgen. Het 

resultaat voor het schoolexamen rekenen telt niet mee in de uitslagbepaling voor het 

eindexamen vmbo, er is ook geen minimaal cijfer vastgesteld. Wel wordt het cijfer van 

het schoolexamen rekenen vermeld op een bijlage bij de cijferlijst. Het doel van het 

rekenexamen is dat aan het vervolgonderwijs getoond kan worden wat het 

rekenniveau van de betreffende leerling is. In artikel 61 van het Eindexamenbesluit VO 

staat de regeling omtrent dit schoolexamen. 

 

2. Extra mededelingen 

 

2.1.  Afwezigheid door ziekte 

Voor onze organisatie en administratie is het noodzakelijk om ziekmeldingen schriftelijk 

te ontvangen. Als een leerling een toets of een onderdeel daarvan, zoals een 

spreekbeurt, een boekpresentatie of een repetitie, deel uitmakend van het 

schoolexamen, niet kan maken door ziekte geldt de volgend procedure: 

De ouders/verzorgers bellen op de dag waarop een deel van het schoolexamen 

gemaakt wordt naar school om de leerling ziek te melden. Middels een bericht via het 

ouderportaal is een ziekmelding ook mogelijk. Als de leerling reeds langere tijd ziek is, 

moet er ook op de dag van het schoolexamen gebeld worden. De directe telefonische 

afmelding dient gevolgd te worden door een schriftelijke bevestiging. 

Afspraken met artsen e.d. kunnen uiteraard niet gemaakt worden op de momenten 

waarop delen van het schoolexamen gemaakt moeten worden 

2.2. Faciliteiten 

In bijzondere gevallen zijn er mogelijkheden om tijdens schoolexamens en centrale 

examens gebruik te maken van faciliteiten, wat betreft verlengde examentijd zoals bij 

dyslexie, ADD, ADHD, vormen van autisme en diabetes  
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Wie van bovengenoemde mogelijkheden gebruik wil maken, kan dit schriftelijk 

aangeven op school bij de eindexamensecretaris, met vermelding van reden en 

bewijsstukken.  

 

3. Periodes en data 

3.1. Periodes schoolexamen klas 4 

 

Het schoolexamen voor leerjaar 4 begint op dinsdag 1 september 2020  

en eindigt op vrijdag 15 april 2020. 

 

- De data van toetsen en andere onderdelen van het schoolexamen worden 

medegedeeld door de vakdocenten. 

- Het schoolexamen mavo 4 bestaat uit het cursusjaar 2020 – 2021. Toetsing zal 

gebeuren in de van tevoren meegedeelde PTA weken. De kandidaten ontvangen 

tijdig een rooster waarop de toets tijden staan vermeld met de toets stof. In het 

cursusjaar zullen momenten worden aangewezen waarin achterstallig werk moet 

worden ingehaald. 

-  

De PTA weken voor het cursusjaar 2020 2021 zullen zijn:  Data onder voorbehoud 

PTA week 1  12 okt 2020 – 16 okt 2020 

PTA week 2   9 dec 2020 -  18 dec 2020 

PTA week 3  16 feb 2021 -  19 feb 2021 

Herkansingen mavo 4  15 en 16 maart 2021 (maximaal 3 PTA’s, allen S toetsen) 

PTA week 4   6 apr 2021 -    9 apr 2021 NIET HERKANSBAAR 
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Data van het Centraal Schriftelijk Examen MAVO alles onder voorbehoud 

 

 

Elke leerling heeft het recht zelf te bepalen in welk tijdvak (1e of 2e) hij/zij eindexamen wil doen 

in een vak. De leerling moet dit uiterlijk donderdag 22 april kenbaar maken aan de 

examensecretaris, door middel van het inleveren van het papieren keuzeformulier. Als de 

leerling niets kiest, zal de school beslissen. In dat geval kiest het bevoegd gezag welk tijdvak 

gebruikt zal worden. De voorkeur zal uitgaan naar tijdvak 1. 

Het herexamen vindt plaats in tijdvak 2 of tijdvak 3. 

Het persoonlijk rooster zal voor de meivakantie via Somtoday met de leerlingen gedeeld worden. 

 

 

1e tijdvak (1e poging) 

Maandag 17 mei 2021  13.30 uur Nederlands   

Dinsdag 18 mei 2021  13.30 uur Wiskunde 

Woensdag 19 mei 2021    9.00 uur Aardrijkskunde 

Woensdag 19 mei 2021  13.30 uur Frans 

Donderdag 20 mei 2021 13.30 uur Nask 1 (natuurkunde) 

Vrijdag 21 mei 2021  13.30 uur Economie 

Dinsdag 25 mei 2021    9.00 uur Geschiedenis 

Dinsdag 25 mei 2021  13.30 uur Nask 2 (scheikunde) 

Woensdag 26 mei 2021    9.00 uur Duits 

Woensdag 26 mei 2021  13.30 uur Biologie 

Donderdag 27 mei 2021 13.30 uur Engels 

 

UITSLAG onder voorbehoud Donderdag 10 juni 2021  

 

2e tijdvak (1e poging en herkansingen) 

Maandag 14 juni 2021  13.30 Nederlands 

Dinsdag 15 juni 2021  13.30 Wiskunde 

Woensdag 16 juni 2021    9.00 Aardrijkskunde 

Donderdag 17 juni 2021 13.30 Nask 1 (natuurkunde) 

Vrijdag 18 juni 2021  13.30 Economie 

Maandag 21 juni 2021    9.00 Geschiedenis 

Maandag 21 juni 2021  13.30 Nask 2 (scheikunde) 

Dinsdag 22 juni 2021    9.00 Duits 

Dinsdag 22 juni 2021  13.30 Biologie 

Woensdag 23 juni 2021  13.30 Engels 

Vrijdag 25 juni 2021  13.30 Frans 

 

UITSLAG onder voorbehoud vrijdag 2 juli 2021   
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3e tijdvak (herkansingen) 

Dinsdag 6 juli 2021    9.00 Nederlands 

Dinsdag 6 juli 2021   13.30 Geschiedenis + Aardrijkskunde + Nask 2 

Woensdag 7 juli 2021     9.00 Wiskunde 

Woensdag 7 juli 2021   13.30 Biologie + Nask1  

Donderdag 8 juli 2021     9.00 Economie 

Donderdag 8 juli 2021   13.30 Frans + Engels 

Vrijdag 9 juli 2021  13.30 Duits 

 

UITSLAG onder voorbehoud donderdag 15 juli 2021 

  

4. Begrippenlijst / lijst met afkortingen 

 

‘de wet’ de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Stb 1990). 

‘examenbesluit’ Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo-vmbo. 

‘de minister’ de minister van Onderwijs en Wetenschappen. 

‘inspectie’ de inspectie bedoeld in art. 113 of 114 van de wet. 

‘gecommitteerde’ een gecommitteerde in de zin van art. 36, belast met het 

 toezicht op het eindexamen of een deel  daarvan. 

‘bevoegd gezag’ het schoolbestuur. 

‘directeur’ de vestigingsdirecteur. 

‘examinator’ degene die belast is met het afnemen van het examen  

‘eindexamensecretaris” een door de directie aangewezen personeelslid belast 

met de organisatie en de afhandeling van het 

schoolexamen en het eindexamen op de vestiging.  

‘het eindexamen’ de algemene gang van zaken met betrekking tot het 

examen. 

‘kandidaat’ een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen 

wordt toegelaten. 

‘school’ het Comenius College. 

‘eindexamen’ een examen in de art. 2 van dit reglement 

voorgeschreven vakken. 

‘examenstof’ de aan de kandidaat te stellen eisen. 

‘herkansing’ het opnieuw, dan wel alsnog deelnemen aan onderdelen 

van het examen, als bedoeld in art. 51 en 35 b. 

‘vmbo’ voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld 

in art. 2 van de wet. 

‘examen vmbo’ een eindexamen dat leidt tot een diploma VMBO voor 

zover het betreft: 

‘de TL’ de Theoretische Leerweg genoemd  in art. 10 van de wet.  

‘de GL’ de Gemengde Leerweg genoemd in art. 10c van de wet. 

‘de KB’ de Kaderberoepsgerichte Leerweg genoemd in art. 10 

van de wet. 
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‘de BB’ de Basisberoepsgerichte Leerweg genoemd in art. 10b 

van de wet. 

‘sectorwerkstuk’ een werkstuk met een vakoverstijgend thema dat past 

binnen de sector, alleen voor de gemengde leerweg en 

de theoretische leerweg. 

‘P.T.A.’ Programma van Toetsing en Afsluiting. 

‘C.S.E.’  Centraal Schriftelijk Eindexamen. 

‘C.P.E.’ Centraal Praktisch Examen. 

‘C.S.P.E.’ Centraal Schriftelijk Praktisch Examen. 

‘T.S.E.’ Toets week School Examen. 

‘handelingsdeel’ het uitvoeren van handelingsopdrachten. 

De volgende sites kunnen geraadpleegd worden t.a.v. VMBO en de examens: 

- www.examenblad.nl 

- www.cito.nl  mobiele webapp : www.mijneindexamneapp     

 

http://www.examenblad.nl/
http://www.cito.nl/
http://www.mijneindexamneapp/

