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Twee soorten examen

• CENTRAAL EXAMEN (CE)

– landelijk

– eind klas 6V

– info komt in klas 6

• SCHOOLEXAMEN (SE): 

– door de school

– vanaf klas 4



Waar werken we voor?

rapport

rapport

SE (50%)

CE (50%)

klas 4

klas 5

klas 6



Wat telt waarvoor mee?

rapport SE

VT Voortgangstoets ja

ST SE-toets ja ja

VP Voortgangs-praktische 

opdracht

ja

SP SE-praktische opdracht ja ja

HD Handelingsdeel ja* ja*



PTA (programma van toetsing en afsluiting)



hek? = herkansbare toets?

• In 4V: aan het einde van het schooljaar 

één SE-toets herkansen

• In 5V: na elk semester één SE-toets 

herkansen uit het afgelopen half jaar

• In 6V: na elke periode één SE-toets 

herkansen uit de afgelopen periode

• Instructie over aanvragen, rooster e.d. 

volgt tegen het eind van 4V via mail



inhalen van SE-toets

Alleen als:

1. vóór aanvang van toets afgemeld bij de 
receptie (rol voor ouders/verzorgers!)

2. goede reden voor afwezigheid: overmacht 
(als:  ziek zijn, verplichte selectiedag
vervolgopleiding, rijexamen praktijk)

Nadelen van inhalen:

• Inhalen vindt plaats tijdens herkansingen.

• herkansen van ingehaalde toets kan niet

• inhalen van herkansing kan niet



vrij? = Vrijstelling voor een 

doubleur voor een onderdeel 

waar hij/zij al een voldoende 

voor heeft (oude cijfer telt)

In 4V hoeft een doubleur – bij een 

voldoende eindbeoordeling - ook geen 

lessen MA meer te volgen.

In 5V geldt dit voor CKV en KCV.

In 6V als gezakte voor: NLT, WisD, LO 

en PWS



PTA (programma van toetsing en afsluiting)



Handelingsdeel

• Beoordeling in letter: Voldoende of 

goed

• Moet voldoende zijn om over te mogen

• Moet voldoende zijn om Centraal 

Examen te mogen doen



Verdeling examentoetsing (bij 

benadering)
% 4V 5V 6V % 4V 5V 6V

ne 10 40 50 CE fi - 30 70 CE

en - 5 95 CE gs 11 56 33 CE

du - - 100 CE ak 25 35 40 CE

fa - 6 94 CE te - - 100 CE

gr la 25 47 28 CE ec 20 40 40 CE

ma 100 be - 40 60 CE

pws 100 bi 25 30 45 CE

wa - 15 85 CE sk - 30 70 CE

wb - 20 80 CE na 14 20 66 CE

wc - 15 85 CE nlt 18 45 37

wd - 15 85 ckv 50 50



Vakken zonder CE
LO: behaalde cijfers leiden tot 

letterbeoordeling (G/V/O) op eindrapport en 
op diploma

Maatschappijleer

Profielwerkstuk combinatiecijfer

CKV

Natuur, leven en technologie 100% SE!

Wiskunde D 100% SE!

Klassieke Culturele Vorming (KCV) telt mee 

bij Grieks en Latijn



o.a. in Examenreglement:

• verwijzing naar Examenbesluit

• Inhaalregeling (art. 11)

• Herkansingsregeling (art. 12)

• maatregelen bij fraude en nalatigheid

• bezwaar- en beroepsprocedure

• afronden van cijfers

• vrijstellingsregeling


