
TWEEDE FASE 

regelingen en 

aandachtspunten
(versie 4 havo, september 2022)

I. Eversen



Twee soorten examen

• CENTRAAL EXAMEN (CE)

– landelijk

– eind klas 5H

– info komt in klas 5

• SCHOOLEXAMEN (SE): 

– door de school

– vanaf klas 4



Waar werken we voor?

rapport

SE (50%)

CE (50%)

klas 4

klas 5



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?

Herkansingsdagen:

• In 4H: 2 herkansingsmogelijkheden

– Na/uit periode 1 en 2 1 herkansingsmogelijkheid

– Na/uit periode 3 en 4 1 herkansingsmogelijkheid

• In 5H: na elk van de drie toetsweken

telkens één toets herkansen uit die 

periode

Instructie over aanvragen, rooster e.d. volgt 

via mail



inhalen van SE-toets

Alleen als:

• vóór aanvang van toets afgemeld bij de 
receptie (rol voor ouders/verzorgers)

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

• Inhalen van herkansing kan niet

Nadelen van inhalen:

• Inhalen vindt plaats tijdens herkansingen.

• herkansen van ingehaalde toets kan niet



vrij? = Vrijstelling

bij doubleren: 

• bepaalde opdrachten

• hele vakken (CKV, 

maatschappijleer)

• mits voldoende gehaald



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

• Niet herkansen



Verdeling examentoetsing

SE in

4H

SE in

5H

CE 
(5H)

SE in

4H

SE in

5H

CE 
(5H)

ne 25% 75% CE ak 40% 60% CE

en 100 CE ec 50% 50% CE

ma 100 gs 41% 59% CE

pws 100 mo 55% 45% CE

na 28% 72% CE fa 5% 95% CE

sk 25% 75% CE du 100 CE

nlt 50% 50% ckv 100

bi 40% 60% CE te 100 CE

wi 100 CE



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!



PTA chronologisch



Overgaan als…
• LO en alle andere handelingsdelen 

‘voldoende’ en

• maximaal één 5 

Zeker blijven zitten bij: 

• 4 of meer tekortpunten; 

• 2 of meer tekortpunten bij NE, EN, WI; 

• minder dan 4 voor maatschappijleer

anders: bespreken en stemmen of je 

overgaat of blijft zitten



Overgaan van 4 naar 5?
algemeen profiel NG

Ne 6 wi-B 6

En 5 bi 7

Du/La 7 sk 5

ma 6 nlt 6

l.o. V Vrije keuze

ckv G gs 6



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



Exameninfo
• Voor leerlingen:

- leerlingportaal in Sharepoint: o.a. PTA’s, deze 

PPT, examenreglement

- mailberichten met laatste nieuws

• Voor ouders:

- Website (onder ‘Afspraken op school’)): 

o.a. examenreglement

- Nieuwslink: laatste nieuws.

• Begin 5H uitgebreide info over het CE

• Vragen -> examensecretaris: Iris Eversen (EVI) of 

Ad Hereijgers (HEA)


