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Aan alle eindexamenkandidaten VMBO en hun ouders/verzorgers 
 
Druten, 28 maart 2019 
 
Betreft: Informatie centrale examens VMBO 2019  
 
Beste eindexamenkandidaten, geachte ouders/verzorgers, 
 
Hoewel de centrale eindexamens op dit moment nog ver weg lijken, wordt het langzamerhand tijd 
ons te richten op de laatste fase van het examenjaar.  
Dat dit een uitermate belangrijke periode is, zal voor iedereen duidelijk zijn. In dit Informatieboekje 
laten we een aantal belangrijke zaken de revue passeren.  
 
Lees de mededelingen en instructies heel goed, markeer de dagen en tijden dat je een examen hebt, 
bewaar het boekje zorgvuldig en leg het op een opvallende plaats neer. We maken het helaas ieder 
jaar opnieuw mee dat een examenkandidaat niet, of te laat, op een examen verschijnt, met alle 
teleurstellingen van dien.  
We gaan ervan uit dat jij en je ouders dit Informatieboekje goed lezen en op de hoogte zijn van de 
inhoud. 
In het boekje staan de nodige regels en instructies. Laat je er niet door stressen! De regels zijn heel 
eenvoudig toe te passen en juist bedoeld om het verloop van de examens in goede banen te leiden. 
 
Dit Informatieboekje wordt ook op de website van de school gepubliceerd. Ga daarvoor naar: 
www.paxchristicollege.nl  vmbo  examen of klik hier Exameninformatie 2019 
 
Op de website vind je onder andere ook het  Examenreglement vmbo 2018-2019   en het 
Programma voor Toetsing en Afsluiting vmbo 2018 -2019 vinden. 
 
Al hebben we diverse malen op verschillende manieren aandacht besteed aan de exameneisen, ook 
nu willen we je er op wijzen daar bewust van te zijn en er in de examenvoorbereiding goed rekening 
mee houden.  
 
Ook dit schooljaar worden eindexamenkandidaten door het CvTE geïnformeerd via 
mijneindexamen.nl. Deze mobiele website/web-app biedt op maat informatie aan over het centraal 
examen. Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen 
en correctiemodellen na afname en de slaag/zakregeling met exameneisen.  
Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden.  
 
Voor de kandidaten in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is het volgende erg belangrijk: De 
centraal digitale examens voor deze leerwegen zijn flexibele examens. Dit betekent dat de school het 
rooster voor deze examens zelf vast stelt.  
 
Het rooster staat alleen in dit Informatieboekje. De examenroosters die voor deze leerwegen op het 
internet te vinden zijn, hebben betrekking op schriftelijke examens en daar doen de meeste scholen 
niet aan mee. 
 
 
 
 

http://www.paxchristicollege.nl/
http://paxchristicollege.nl/VMBO/Examen
http://paxchristicollege.nl/Media/download/45564/Examenreglement+vmbo+2018+2019.pdf?
http://paxpta.nl/VMBO2018-2019/index.html
https://www.examenblad.nl/link/mijneindexamen-nl/2015
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Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn of zijn er zeer specifieke persoonlijke omstandigheden 
waardoor je denkt tijdens het examen problemen te krijgen, neem dan gerust contact op met je 
mentor, je afdelingsleider of met ondergetekende. 
 
Ten slotte: bereid je goed voor, vertrouw op jezelf en laat zien wat je waard bent! Hopelijk kunnen we 
je dan op maandag 1 juli (BB en KB) of dinsdag 2 juli (TL) tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarvoor 
je nog een uitnodiging ontvangt, je diploma overhandigen. 
 
Namens alle collega’s wens ik je heel veel succes! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Harry de Wildt 
examensecretaris vmbo 
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Centraal praktijk examen (CPE) 
 
Op maandag 11 maart zijn de kandidaten beeldende vakken in de theoretische leerweg gestart met 
hun cpe. De kandidaten zijn over het rooster, de regels en afspraken voorbereid en geïnformeerd 
door de vakdocent. 
 
Centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) 
 
Vanaf maandag 1 april a.s. wordt gestart met de Centraal Schriftelijke en Praktische Examens (CSPE’s) 
voor de beroepsgerichte profielvakken. Voor elk beroepsgericht profielvak is een rooster opgesteld. 
Omdat het onmogelijk is om iedereen op hetzelfde tijdstip te laten starten krijg je van de betrokken 
docent een rooster met daarop de tijden waarop je aanwezig moet zijn. Als je op dat moment 
eigenlijk les hebt, dan komt die les te vervallen.  
 
Alle lessen/toetsen blijven verder gewoon doorgaan, dus als je vóór of ná het CSPE les hebt dan gaan 
die gewoon volgens het rooster door en moet je daarbij aanwezig zijn. Dat geldt ook voor de 
schoolexamens die op die dagen gepland kunnen zijn. 
 
Ook als je het CSPE hebt afgerond, moet je er voor zorgen dat alle schoolexamenonderdelen die in 
het PTA staan vermeld, in zijn geheel zijn afgemaakt. Lees daarvoor artikel 5 van het 
examenreglement. 
Als je een onderdeel niet gemaakt/afgerond hebt, dan kun je volgens de officiële regels niet aan het 
centraal schriftelijk of digitaal examen meedoen. 
 
Als je hierover vragen hebt, dan kun je daarmee terecht bij je afdelingsleider. 
 
Laatste lessen en examentrainingen 
 
Afhankelijk van het rooster is er van maandag 15 april tot en met donderdag 18 april en maandag 6 
mei tot en met woensdag 8 mei ruimte voor de laatste lessen en examentrainingen. Voor BB- en KB- 
leerlingen kunnen op examenvrije dagen tijdens de examenperiode in mei examentrainingen 
ingepland worden. 
Als je tijdens de examenperiode nog contact wil hebben met een docent in verband met 
examenvoorbereidingen, dan moet je zelf een afspraak maken met de docent.  
Een goede voorbereiding draagt bij aan een goed examenresultaat. Daar gaat het per slot van 
rekening om.  
 
Van leerlingen die hun schoolexamens met behulp van auditieve ondersteuning en/of tekstverwerker 
gemaakt hebben wordt uitgegaan dat zij zonder hulp met deze voorzieningen kunnen omgaan bij de 
centrale examens. 
 
Afsluiting schoolexamen (SE) 
  
Dinsdag 16 april worden om 12.00 uur (of zoveel eerder op die dag als mogelijk is) de officiële SE- 
cijferlijsten uitgereikt door de mentor of zijn of haar plaatsvervanger.  
 
Belangrijk:  
Om kandidaten aan examens te kunnen laten deelnemen, moet de school de schoolexamencijfers 
van iedere kandidaat digitaal verzenden naar DUO. Om dit op tijd te kunnen doen moeten alle 
kandidaten donderdag 18 april uiterlijk 12.00 uur, de cijferlijst voorzien van een handtekening voor 
akkoord, inleveren bij de mentor of zijn /haar plaatsvervanger.  
Controleer de cijferlijst goed! Als de lijst eenmaal ondertekend is, kan er niets meer veranderd 
worden.  
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Vóór het centraal schriftelijke of digitale examen 
 

 Zorg in ieder geval dat je alle schoolexamens uit je PTA hebt afgerond. In artikel 5 van het 
Examenreglement staat dat de kandidaat alle onderdelen van het schoolexamen, zoals die in 
het PTA zijn vermeld en omschreven, moet hebben afgesloten vóór de aanvang van het 
centraal schriftelijke of digitale examen, om eraan te kunnen deelnemen. Dit is geen 
schoolregel maar een wettelijke eis. 

 Bereid je goed voor op de examens en besteed genoeg tijd aan examentraining. Op pagina 13 
van dit boekje vind je een overzicht van nuttige sites. 

 Lees het examenreglement nog eens goed door! Het Examenreglement vmbo 2018-2019 
staat op de website www.paxchristicollege.nl  vmbo  examen.  

 Let goed op wanneer je welk examen hebt. Alle leerlingen kunnen hun examens en 
examentijden vinden in een van de roosters in dit Informatieboekje.  

 Zorg ervoor dat je altijd telefonisch te bereiken bent. Het lijkt onmogelijk, maar het komt ieder 
jaar weer voor dat examenkandidaten zich verslapen of hun examen vergeten. Als je meer dan 
een half uur te laat bent, mag je niet meer aan dat examen deelnemen! Het is daarom 
noodzakelijk dat de school over de juiste telefoonnummers beschikt en het is verstandig 
ervoor te zorgen dat je mobiele nummer op school bekend is.  

 Voor bijzondere situaties hebben de examenorganisaties een calamiteitenplan opgesteld. 
In de meest ingrijpende situatie kunnen één of meer centrale examens van het eerste en 
tweede tijdvak worden uitgesteld tot het moment van de aanvang van de vroegste 
zomervakantie. Gevolg: het is niet verstandig om vóór 6 juli 2019 een vakantie te plannen. Het 
mag wel, maar eventuele vervelende gevolgen zijn voor eigen rekening. 

 Zorg dat je op tijd in het examenlokaal aanwezig. Zie daarvoor ook de Regels voor 
examenkandidaten bij het centraal schriftelijke of digitale examen op blz. 8 

    
Hulpmiddelen die in 2019 bij examens zijn toegestaan 
 

1. Basispakket toegestane hulpmiddelen bij alle vakken en bij alle leerwegen, bestaande uit: 
 schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier (wordt door de school verzorgd) 
 tekenpotlood 
 blauw en rood kleurpotlood 
 liniaal met millimeterverdeling 
 passer 
 geometrische driehoek 
 vlakgum 
 een elektronisch rekenapparaat 4) 

 
2. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van een (grafische) rekenmachine met een 

geheugenfunctie. Zie verder hieronder bij opmerking 4) Rekenmachine. 
3. Papier wordt door de school verstrekt. Voor alle andere benodigde hulpmiddelen dien je zelf 

te zorgen. Denk aan het meenemen van een reserve-exemplaar van de rekenmachine of extra 
batterijen. 

4. Op of in toegestane hulpmiddelen of mag natuurlijk niet geschreven zijn; dit wordt 
gecontroleerd. Verwijder eventuele aantekeningen van je rekenmachine. 

5. Je mag geen mobiele telefoon meenemen in de examenruimte. Vanwege de grote 
gelijkenissen tussen een smartwatch en ‘gewone’ horloges mag je ook geen horloge 
meenemen in de examenruimte. Er wordt voor gezorgd dat in iedere examenruimte een klok 
met de juiste tijd hangt.  
 
 
 

http://paxchristicollege.nl/Media/download/45564/Examenreglement+vmbo+2018+2019.pdf?
http://www.paxchristicollege.nl/
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Hieronder zie je een overzicht van de hulpmiddelen die bij de verschillende examens mogen 
worden gebruikt. 

 
Vak Leerweg Hulpmiddel  

Alle schriftelijke en alle leerwegen het basispakket 
digitale examens     

Alle schriftelijke en alle leerwegen woordenboek Nederlands 1) 
digitale examens     

Duits en Engels alle leerwegen Woordenboek naar en van de doeltaal;  
Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook 
woordenboek Engels-Engels 2) 

Papieren cse’s 
Nederlands 

Alle leerwegen voorbeeldbriefsjabloon Nederlands 3) 

wiskunde 
  

Alle leerwegen 
  

naast of in plaats van een geometrische driehoek 
mag een windroos worden gebruikt; 
roosterpapier in cm2 ( verzorgd door de school) 

Nask1, Nask2 Alle leerwegen door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal 5) 

Cspe beroepsgerichte 
vakken en cpe 
beeldende vakken 

Cspe BB en KB 
en cpe 
beeldende 
vakken TL 

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. 

 
1) Opmerking bij het woordenboek Nederlands  

 
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens; dus 
NIET: bij cspe’s BB en KB, (ook niet bij de minitoetsen), en bij cpe beeldend (TL).  
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 
 
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). 
 
Waar de spelling van het Nederlands worden 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. 
 
De voor alle kandidaten geldende Regeling Toegestane hulpmiddelen geeft aan dat een kandidaat 
in plaats van een verklarend woordenboek Nederlands óók een woordenboek mee mag nemen 
vanuit het Nederlands naar zijn thuistaal.  
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2) Opmerking bij woordenboek van en naar moderne vreemde taal  
 
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.  
 
Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels-Engels 
te gebruiken naast een tweetalig woordenboek.  
 
*) 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 - Arabisch. 
 

3) Opmerking bij de voorbeeld briefsjabloon Nederlands  
 
Het voorbeeld briefsjabloon staat nog als toegestaan hulpmiddel vermeld in de ‘Regeling 
toegestane hulpmiddelen 2019’ en mag uitgedeeld worden, maar het heeft voor de kandidaten 
geen meerwaarde meer. 
 

4) Opmerking bij de rekenmachine 
 
Bij wiskunde KB en TL, nask1 KB en TL, nask2 TL 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.  
 
* 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. 

 
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.  
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Ook bij de digitale centrale examens is de rekenmachine een toegestaan hulpmiddel.  
 

5) Opmerking bij Informatieboek bij NaSk1 en NaSk2 (Binas) 
 

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 )  
 
Errata Binas 
 
Ondanks een zorgvuldige ontwikkeling en uitgebreide controle staan in sommige oplages van Binas 
toch een paar fouten. De hieronder genoemde fouten zijn reeds gecorrigeerd in een  
latere oplage, maar het kan zijn dat leerlingen nog werken met een boek waarin deze fouten nog 
wel voorkomen. 
 
Binas 2e NaSk 1/2 vmbo kgt (ISBN 978 9001 80069 7): 

Tabel 4 Teken voor grote delta (Δ) en kleine Mu (μ) zijn weggevallen.  

Tabel 36 fenol-ftaleïen moet zijn fenolf-taleïen 

Tabel 36 wit moet zijn kleurloos 

 Binas 2e NaSk1 vmbo basis (ISBN 978 9001 80067 3): 

Tabel 4 Teken voor grote delta (Δ) en kleine Mu (μ) zijn weggevallen.  

 De fouten mogen gecorrigeerd worden. 

Regels voor examenkandidaten bij het centraal schriftelijke of digitale examen  

1. Je moet ruim op tijd op school aanwezig zijn en 15 minuten voor aanvang van het examen op 
je werkplek zitten, zodat de exameninstructie op tijd kan beginnen en alle kandidaten op tijd, 
dus volgens het rooster en in alle rust met het examen kunnen beginnen.  
De ruimten waar de examens worden afgenomen, worden op de dag van de examens vermeld 
op het bord in de hal. Kijk daar dus goed om te weten waar je moet zijn.  
Let op: het is niet zeker dat je voor ieder examen in dezelfde ruimte moet zijn. Je zit ook niet 
standaard in hetzelfde examenlokaal als je klasgenoten.  
Bij de schriftelijke examens ligt op je werkplek een naamkaartje met daarop het 
examennummer en je vakkenpakket. Dat naamkaartje moet je na afloop steeds laten liggen. 
De naamkaartjes worden niet gebruikt bij de digitale examens. 

 
2. Als je te laat komt bij een schriftelijk of digitaal examen, mag je tot uiterlijk een half uur na de 

aanvang van een examenzitting tot die zitting worden toegelaten. Je levert echter het 
gemaakte examenwerk in op het daarvoor vastgestelde tijdstip. Indien je méér dan een half 
uur na de aanvang van een zitting verschijnt, mag je niet meer deelnemen aan deze zitting. Je 
moet echter wel te verschijnen op de overige zittingen van het examen. Voor het gemiste vak 
kun je je examen maken bij de herkansingen in juni. Je kunt dan niet meer voor een ander vak 
herkansen. 

 

3. Het meenemen van tassen, jassen, boeken, etuis, aantekeningen, iPods, smartphone, 
smartwatch, horloges, communicatieapparatuur en andere informatiedragers in het 
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examenlokaal is beslist niet toegestaan. Je moet je spullen in je kluisje opbergen of thuis 
laten. Ook een mobiele telefoon mag beslist niet toegelaten worden in de examenzaal. De 
onderwijsinspectie is daar heel duidelijk in. Mobiele telefoons zijn bij het eindexamen niet 
toegestaan, ook niet om te gebruiken als klok. 

 

4. Als tijdens een zitting geconstateerd wordt dat een kandidaat in bezit is van een mobiele 
telefoon of smartwatch/horloge dan wordt dit beschouwd als een onregelmatigheid en wordt 
het voorval gemeld aan de onderwijsinspectie. Omdat vaak niet goed te zien is of het om een 
gewone horloge gaat of een smartwatch zijn horloges niet toegestaan. De directeur zal dan op 
grond van artikel 5 van het Examenbesluit een maatregel treffen. Zie ook het 
examenreglement artikel 25. 
 

5. Als het examen is uitgereikt moet je controleren of je het goede examen hebt ontvangen. Let 
erop dat je alle bijlagen en uitwerkbijlagen krijgt. 

 
6. Toegestane hulpmiddelen zoals gewone rekenmachines, tabellenboeken, woordenboeken etc. 

worden vóór en/of tijdens de examenzitting gecontroleerd door de toezichthouders.  
 
7. Je moet zelf voor de hulpmiddelen zorgen, behalve papier, die zijn toegestaan. Je mag tijdens 

de zitting geen materialen lenen van en aan andere kandidaten. Hulpmiddelen die niet zijn 
toegestaan of hulpmiddelen die informatie van welke aard dan ook bevat, worden 
ingenomen. Als de in beslagname van ongeoorloofde hulpmiddelen tijdens de zitting plaats 
vindt, wordt hiervan direct melding gemaakt bij de directeur. De directeur bepaalt of er sprake 
is van een onregelmatigheid in het kader van artikel 25 van het examenreglement en neemt 
de noodzakelijke geachte maatregelen. Onregelmatigheden moeten altijd bij de 
onderwijsinspectie gemeld worden. 

 
8. Je moet steeds voorafgaande en tijdens de zitting de aanwijzingen van de toezichthouders 

opvolgen. Je mag tijdens de zitting niet (hardop) spreken of op enige wijze  
              contact zoeken met andere kandidaten. Als je iets wilt vragen steek je een hand op en wacht 

je op een reactie van de toezichthouder. 
 

9. Bij de schriftelijke examens moet het examenwerk gemaakt worden op (gewaarmerkt) papier, 
dat door de school is verstrekt. Dit geldt ook voor het kladpapier. Je mag geen papier 
meenemen in het examenlokaal.  
 
Op papier dat door de school verstrekt wordt ten behoeve van het examen, moet je je naam 
en examennummer vermelden. Je ontvangt voor aanvang van de examens je examennummer. 
Het examennummer staat ook op het naamkaartje dat op je werkplek ligt. Het examenwerk 
mag niet met potlood gemaakt worden, behalve als het gaat om tekeningen, grafieken en de 
gesloten vragen die door het CITO worden verwerkt. Het gebruik van correctielak 
(bijvoorbeeld Tipp-Ex ) is niet toegestaan!  
Vergissingen maak je zichtbaar door er een streep door te zetten! Wat tussen haakjes staat 
kan door de corrector van het examen beoordeeld worden. 

 
10. Na afloop van centraal digitale examens voor kandidaten in de basisberoepsgerichte en 

kaderberoepsgerichte leerweg zullen de opgaven en de antwoorden van dat examen niet via 
internet in te zien zijn. Het is bij deze examens uitdrukkelijk niet toegestaan om bij het 
verlaten van de examenruimte examendocumenten, bijvoorbeeld kladpapier, mee te 
nemen.  

 
11. Voor schriftelijke examens geldt dat de opgaven en aantekeningen of kladpapier niet vóór het 

officiële einde van de examenzitting buiten het examenlokaal mogen worden gebracht. Als je 
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examens mee wilt nemen, kun je die na afloop van het examen ophalen. Je moet er dan wel 
voor zorgen dat je voor- en achternaam op dat examen noteert. 

 
12. Zonder toestemming van een toezichthouder mag je tijdens een examen de examenzaal niet 

verlaten.  
Een kandidaat die tijdens een examenzitting onwel wordt, kan onder begeleiding de 
examenzaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de directeur of de kandidaat na 
enige tijd het examenwerk kan hervatten. De kandidaat mag in geen geval in contact komen 
met andere kandidaten en/of leerlingen en/of andere personen dan 
een toezichthouder en/of medische hulpverlener en moet in quarantaine gehouden worden 
totdat duidelijk is of hij het examen al dan niet kan hervatten.  
Als de kandidaat niet in staat is het examen te hervatten kan hij in het tweede of derde tijdvak 
zijn examen alsnog afleggen. De kandidaat heeft het recht het, tot het moment van onwel 
worden, gemaakte werk in te leveren. De directeur neemt de noodzakelijk geachte 
maatregelen en heeft indien nodig contact met de inspectie. 

 
13. Bij de schriftelijke examens mogen kandidaten niet binnen één uur na aanvang van het 

examen de examenruimte verlaten. Na één uur en daarna om het kwartier, mogen  
kandidaten als ze klaar zijn met het examenwerk en nadat het door een toezichthouder is 
ingenomen - zonder de overige leerlingen te storen - op het teken van de toezichthouder de 
examenruimte verlaten.  
Tijdens het laatste half uur van de zitting mag geen enkele kandidaat vertrekken.  
De toezichthouder geeft aan wanneer het laatste kwartier van de zitting is begonnen.  

 
14. Bij de centraal digitale examens voor de algemene vakken voor kandidaten in de 

basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg mogen kandidaten niet eerder dan na 
een half uur na aanvang van het examen, als ze klaar zijn met het examenwerk, - zonder de 
overige leerlingen te storen - op het teken van de toezichthouder de examenruimte verlaten. 

 
15. Bij de schriftelijke examens moeten de kandidaten hun werk aan de toezichthouders 

overhandigen. Tijdens het ophalen van het gemaakte werk dient er volkomen rust in het 
examenlokaal te heersen. Pas als het gemaakte examenwerk is ingeleverd mogen de 
kandidaten na toestemming van de toezichthouder de examenzaal verlaten.  
 

16. Je bent er zelf verantwoordelijk voor er op toe te zien dat de toezichthouder het gemaakte 
examenwerk in zijn geheel ophaalt. Ga niet eerder weg voordat je zeker weet dat je 
examenwerk opgehaald is! 

 
17. Als de uitgeschreven tijd van het onderdeel van het centraal examen verstreken is, mogen de 

kandidaten niet verder werken en verlaten de ruimte niet eerder dan nadat de toezichthouder 
toestemming hiertoe verleent.  
Bij de toezichthouder ingeleverd werk mag niet worden gewijzigd en/of aangevuld. Gemaakt 
werk dat eenmaal de examenruimte verlaten heeft, mag niet meer worden ingeleverd. Het 
mag niet door de toezichthouder worden ingenomen. 
 

18. Kandidaten met een erkende dyslexieverklaring in hun dossier, kunnen gebruik maken van 
auditieve ondersteuning en/of extra tijd.  
De betreffende kandidaten hebben hiervoor een schriftelijk verzoek in kunnen dienen. 
Dyslectische kandidaten hebben standaard recht op maximaal 30 minuten extra tijd.  
Ook andere kandidaten kunnen op grond van een bepaalde omstandigheid het recht hebben 
aangevraagd om bij de examens gebruikt te maken van bepaalde voorzieningen. Zij hebben 
daarvan een schriftelijke bevestiging ontvangen. 
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Als (dyslectische) kandidaten van mening zijn dat ze ten onrechte niet voorzien zijn van een 
aangevraagde voorziening, dan moeten ze dat direct bij aanvang van het examen melden bij 
de toezichthouder.  
 

19. Door deelname aan een examenzitting geeft een kandidaat opnieuw te kennen op de hoogte 
te zijn van en in te stemmen met de strekking van het examenreglement. Indien een 
kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het centraal examen aan enige onregelmatigheid 
schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur 
van de school maatregelen nemen genoemd in artikel 25 van het examenreglement. 

 
De centraal schriftelijke en digitale examens 
 
Terwijl de cspe’s voor een of meer beroepsgerichte vakken al op maandag 1 april starten, begint 
landelijk in de week 19 (week van 6 mei tot en met 9 mei) de periode van de centraal schriftelijke 
examens. In die week starten we ook met de digitale examens.  
In dit Informatieboekje vind je het examenrooster dat voor jou van toepassing is. 
 
Bij de digitale examens voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is sprake van flexibele 
examens. Dit houdt in dat niet alle leerlingen voor een aantal vakken tegelijkertijd examen doen. We 
moeten daarom verschillende varianten van de examens inzetten om te voorkomen dat leerlingen die 
eerder of later hun examen maken bevoordeeld of benadeeld worden. Iedere examenvariant heeft 
haar eigen norm.  
Door het inzetten van verschillende varianten kan het zijn dat leerlingen die tegelijkertijd een digitaal 
flexibel examen maken te maken krijgen met een ander examen. 
 
Afwezigheid bij de centrale schriftelijke of digitale examens. 

Zoals je onder het kopje ‘Regels voor examenkandidaten bij het centraal schriftelijke of digitale 
examen’ onder punt 2 hebt kunnen lezen, word je als je meer dan een half uur te laat bent niet meer 
in de examenzaal toegelaten. Dit is een landelijke regel. Je zult dan in het tweede tijdvak (juni) voor 
dat vak het examen moeten doen. 

Het kan ook voorkomen dat je door ziekte of een andere erg vervelende omstandigheid of 
gebeurtenis niet aan (een deel van) het centraal schriftelijke of digitale examen kunt deelnemen.  

1. Als een kandidaat om een geldige reden is verhinderd bij een of meer toetsen in het eerste 
tijdvak ( mei) aanwezig te zijn, krijgt hij in het tweede tijdvak (juni) de gelegenheid om het 
centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. 

2. Als een kandidaat in het tweede tijdvak (juni) ook verhinderd is, of wanneer hij het centraal 
examen in het tweede tijdvak (juni) niet kan voltooien, wordt in de gelegenheid gesteld in het 
derde tijdvak (augustus) zijn eindexamen te voltooien. 
 

Zie ook de informatie op blz. 12 onder Herkansing. 
 
Mocht je nu in de situatie verzeild raken dat je bij een of meer examens verhinderd bent, dan moet 
je zo snel mogelijk het formulier op de allerlaatste bladzijde, blz. 22, van dit Informatieboekje in 
(laten) vullen, door je ouders/verzorgers laten ondertekenen en bij de afdelingsleider (laten) 
inleveren. De melding van verhindering moet schriftelijk gebeuren. Omdat het Informatieboekje ook 
op de website van de school staat, kan het formulier ook geprint worden. 
 
De uitslag  
 
Op woensdag 12 juni wordt de uitslag voor het VMBO bekend gemaakt. 
Op deze dag wordt iedere leerling die examen heeft gedaan tussen 16.30 uur en 17.30 uur gebeld. Je 
moet dan telefonisch bereikbaar zijn.  
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Met niet-geslaagde leerlingen wordt zo snel mogelijk (woensdag 12 juni of donderdag 13 juni) een 
afspraak gemaakt voor een gesprek over herkansingsmogelijkheden. Deze gesprekken vinden plaats 
op school. Ouders wordt geadviseerd daarbij aanwezig te zijn. 
 
Op woensdag 12 juni moeten de geslaagden om 19.00 uur hun voorlopige cijferlijst samen met een 
aanmeldingsformulier voor een herkansing op school ophalen. Na samen het succes gevierd te 
hebben, kunnen per klas in een lokaal afspraken gemaakt worden over een eventuele herkansing. 
Ook leerlingen die al zijn geslaagd kunnen deelnemen aan de herkansingen. 
 
Het aanmeldingsformulier voor een herexamen moet donderdag 13 juni uiterlijk  
12.00 uur op school bij de mentor of zijn of haar plaatsvervanger geheel ingevuld en ondertekend 
worden ingeleverd. Te late aanmeldingen of een andere wijze van aanmelden dan aangegeven 
kunnen niet worden verwerkt.  
 
Geslaagd of afgewezen? 
 
Als het eindexamen is voltooid, alle zittingen van het centraal examen zijn bijgewoond en dus voor 
alle vakken het eindcijfer is bepaald, kan de uitslag bepaald worden. De kandidaat die een diploma 
wil behalen, mag in alle gevallen tot op bepaalde hoogte onvoldoendes met voldoendes 
compenseren. 

Ook in 2019 telt de rekentoets niet mee in de uitslagbepaling. Wel moet de rekentoets zijn 
gemaakt. 

De kandidaat is geslaagd als: 

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

 hij de rekentoets heeft gemaakt 
 hij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald 
 hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger 
 hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder ten minste één 7 of hoger 
 hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder ten minste één 7 of hoger 
 hij voor lo1 en kunstvakken 1 'voldoende' of 'goed' heeft behaald 
 in geval van theoretische of gemengde leerweg: het sectorwerkstuk met 'goed' of 

'voldoende' is beoordeeld 
 
Voor het Leerwerktraject geldt een andere uitslagbepaling.  
Leerlingen in het leerwerktraject moeten ten minste examen doen in Nederlands en het 
beroepsgerichte vak en voor beide vakken minimaal een 6 behalen. Ook moeten ze de rekentoets 
afgelegd hebben.  
 
Herkansing  
 
Kandidaten uit 4BB en 4KB kunnen in overleg met de docent, het cspe voor het profielvak of 
onderdelen daarvan, herkansen voordat de uitslag van het examen op woensdag 12 juni bekend 
wordt gemaakt. Het wordt sterk afgeraden van deze mogelijkheid gebruik te maken. 
Naast een herkansing voor het profielvak-cspe hebben deze kandidaten namelijk ook het recht om 
voor één algemeen vak te herkansen. Het profielvak-cspe kan pas herkanst worden als het hele 
profielvak-cspe is afgerond. 
 
Voor het vaststellen van de te herkansen onderdelen voor het cspe moet het formulier Verzoek 
herkansing cspe (zie pagina 20) door de docent en de leerling worden ingevuld en ook door de ouders 
worden ondertekend en tijdig worden ingeleverd. De docent zorgt voor het formulier. 
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Kandidaten uit 4TL hebben voor alle vakken tezamen slechts één herkansingsmogelijkheid. Zij kunnen 
de keuze van de herkansing pas maken als de uitslag op woensdag 12 juni bekend is. 
 
Examens tweede tijdvak 
  
Op maandag 17 juni, dinsdag 18 juni en woensdag 19 juni zijn de herkansingen (examens tweede 
tijdvak). Je moet op de dagen dat er herkansingen plaatsvinden beschikbaar zijn. 
 
Het rooster voor de centraal schriftelijke en digitale herkansingen is bijgevoegd; zie  
pagina 19 in dit Informatieboekje. Lees daar ook de opmerkingen voor de dyslectische leerlingen. 
 
Voor de herkansingen voor de cspe’s zullen de kandidaten in overleg met de vakdocent een afspraak 
maken.  
 
De uitslag van de herkansingen wordt op vrijdag 28 juni telefonisch aan de leerlingen bekend 
gemaakt. Alle kandidaten die aan een examen in het tweede tijdvak hebben deelgenomen worden 
tussen 10.00 uur en 11.00 uur gebeld. 
 
Examens derde tijdvak 
 
Deze examens vinden plaats in augustus en zijn o.a. bestemd voor leerlingen die: 

 meer dan twee zittingen van het 1e tijdvak (in mei) hebben gemist 
 het 2e tijdvak nog niet hebben afgerond of 
 het tweede tijdvak wel hebben afgerond, maar nog recht hebben op een  

  herkansing en daarvan gebruik willen maken. 
Deze examens zijn staatsexamens, dat wil zeggen dat zij buiten de school worden georganiseerd. 
 
Diploma-uitreiking  
 
Voor de diploma-uitreiking volgt nog een aparte uitnodiging. De  
ondertekening van het diploma door de geslaagde kandidaat is een officiële aangelegenheid.  
Iedere geslaagde wordt vriendelijk maar dringend verzocht daarbij aanwezig zijn. Van  
geslaagden die niet aanwezig zijn wordt het diploma niet nagestuurd. Diploma’s worden ook niet 
eerder uitgereikt dan tijdens de officiële diploma-uitreiking.  
Een uitnodiging voor de diploma-uitreiking volgt, de data en de tijdstippen van de diploma-
uitreikingen staan echter al vast: 
Kaderberoepsgerichte leerweg: maandag 1 juli, inloop 14.30 uur, aanvang 15.00 uur 
Basisberoepsgerichte leerweg: maandag 1 juli, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur  
Theoretische leerweg: dinsdag 2 juli, inloop 14.30 uur, aanvang 15.00 uur  
 
Informatie op het internet 
 
Van de meeste examens kun je na de afname op verschillende website de antwoorden vinden. 
Hieronder zie je een aantal interessante websites. Dit Informatieboekje wordt ook gepubliceerd op 
www.paxchristicollege.nl  vmbo  examen, zodat je van daar uit gemakkelijk kunt doorklikken.  
 

 www.examenbundel.nl of https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-
onderwijs/examenbundel-samengevat 

Een site met veel oefenexamens met uitwerkingen  

 https://www.examenflow.nl/registreren 
  
Gratis online eindexamens oefenen met persoonlijke analyse. Studyflow berekent 
automatisch je cijfer.  
  

http://www.paxchristicollege.nl/
http://www.examenbundel.nl/
https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/examenbundel-samengevat
https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/examenbundel-samengevat
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 http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/ 
Je kunt hier oefenen met de voorbeeldexamens van de digitale centrale examens die met 
Facet worden afgenomen.     
 

 https://www.vo-content.nl/leermateriaal/stercollecties/  
 

 www.woordjesleren.nl  
Leer online begrippen van al je vakken. 

 http://examen.pagina.nl   
Startpagina met veel bruikbare links naar examensites, oefenexamens, roosters en het leven 
na je examen. 

 www.examenblad.nl  
De examensite van het Ministerie van OC en W. publiceert als eerste de normeringen. 

 www.laks.nl en www.examenklacht.nl  
Jaarlijkse klachtenlijn voor het melden van problemen, verstoringen en fouten in en rond de 
examens. 

 http://www.kansvanslagen.nl/ 

Examentraining voor verschillende vakken 

 https://www.mijneindexamen.nl 

Informatie over het eindexamen. Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde 
examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname.  

 
Diplomaregister 
 
Je diplomagegevens online.  
Het diplomaregister bevat de gegevens van diploma’s zoals deze door de onderwijsinstellingen zijn 
aangeleverd aan DUO.  
Het gaat om Nederlandse opleidingen die het ministerie van OCW financiert. Het register bevat 
gegevens van diploma’s, maar geen digitale versies van papieren diploma’s. 
Je hebt gratis toegang tot het diplomaregister. Je kunt het diplomaregister inzien door met DigiD in 
te loggen op Mijn DUO (www.duo.nl). Je hebt dan een DigiD met sms-functie nodig. 
Enkele overheidsorganisaties kunnen gebruikmaken van de gegevens in het diplomaregister. Dit 
doen ze op basis van hun wettelijke taak. Daarnaast hebben scholen en onderwijsinstellingen 
beperkt toegang tot het diplomaregister. Als een instelling je gegevens heeft bekeken, dan zie je dit 
in het diplomaregister. Voor meer informatie: Alles over het diplomaregister 
 
Resultaten rekentoets 
 
Het resultaat van de rekentoets komt op de cijferlijst bij het diploma. Als een kandidaat meerdere 
keren heeft deelgenomen aan een rekentoets dan wordt het hoogste cijfer op de cijferlijst 
geplaatst.  
Als een kandidaat deelgenomen heeft aan zowel de 2F- als de 3F- toets, dan wordt het hoogste 
cijfer op de cijferlijst geplaatst, behalve als het cijfer voor de 3F-toets een 6 of hoger is. In dat geval 
komt het cijfer voor de 3F- toets op de cijferlijst. Als de kandidaat er de voorkeur aan geeft liever 
het hogere cijfer van de 2F- toets op de cijferlijst te wensen in plaats van het lagere cijfer van de 3F- 
toets dan moet hij dat uiterlijk 1 dag na publicatie van de cijfers van de derde afnameperiode via e-
mail kenbaar maken aan de examensecretaris. 
De resultaten van de rekentoets uit de derde afnameperiode (mei/juni) worden naar verwacht op 
28 juni door Cito bekend gemaakt. 

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/
https://www.vo-content.nl/leermateriaal/stercollecties/
http://www.woordjesleren.nl/
http://examen.pagina.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.laks.nl/
http://www.examenklacht.nl/
http://www.kansvanslagen.nl/
https://www.mijneindexamen.nl/select/
http://www.duo.nl/
http://duo.nl/particulieren/deurmat/service/mijn-duo/over-digid-u-vorm.asp
https://duo.nl/particulier/diplomas/over-mijn-diploma/diplomaregister.jsp
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Overzicht belangrijke data voor examenkandidaten 
 
Maandag 1 april Start cspe’s beroepsgerichte vakken BB en KB  
Vrijdag 5 april Herkansingen 4tl 
Maandag 8 april  Herkansingen 4bb en 4kb 
Maandag 8 april t/m vrijdag 12 april Toetsweek 4 vmbo  
Maandag 15 april t/m donderdag 18 april Les/examentraining 
Dinsdag 16 april  Uitreiking officiële se- cijferlijst 12.00 uur (of 

zoveel eerder als mogelijk is, door de mentor 
of zijn/haar plaatsvervanger) 

Donderdag 18 april uiterlijk 12.00 uur Ondertekende se- cijferlijst retour bij de 
mentor (of zijn/haar plaatsvervanger) 

Vrijdag 19 april Laatste lesdag 
Week 15 ( 16 t/m 20 april) Uitslag rekentoets maartafname 
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei Meivakantie 
Week 19 (6 t/m 10 mei) Start centraal schriftelijke en digitale examens 

(zie roosters in dit Informatieboekje) 
Vanaf maandag 6 mei  Examentraining volgens aangepast rooster 
Vrijdag 24 mei Gala 
Maandag 27 mei t/m maandag 7 juni derde afnameperiode rekentoets 2F, 2ER, 2A 

en 3F 
Woensdag 12 juni  Telefonische bekendmaking uitslag vmbo 

tussen 16.30 uur en 17.30 uur. Alle 
kandidaten worden door de mentor gebeld. 

Woensdag 12 juni 19.00 uur ophalen voorlopige cijferlijsten en 
aanmeldingsformulieren herkansing. 
Niet geslaagde kandidaten worden vóór  
19.00 uur door de mentor uitgenodigd. 

Donderdag 13 juni uiterlijk 12.00 uur Inleveren aanmeldingsformulier herkansing 
bij de mentor (of zijn of haar 
plaatsvervanger). Aanmelding voor een 
herkansing kan alleen via het daarvoor 
bestemde formulier. 

Maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni Herkansingen (zie blz. 20 in dit 
Informatieboekje voor het rooster) 

Vrijdag 28 juni Bekendmaking resultaten rekentoets afname 
mei/juni 

Vrijdag 28 juni Uitslag herkansingen (telefonisch) tussen 
10.00 – 11.00 uur 

Maandag 1 juli  
 

Diploma-uitreiking 4 KB. Inloop 14.30 uur, 
aanvang 15.00 uur. Uitnodiging volgt. 

Maandag 1 juli  
 

Diploma-uitreiking 4 BB. Inloop 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur. Uitnodiging volgt. 

Dinsdag 2 juli  
 

Diploma-uitreiking 4 TL. Inloop 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur. Uitnodiging volgt. 
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Examenrooster Basisberoepsgerichte leerweg 2019 
  
Let op: Bij alle beeldschermexamens moeten de leerlingen zelf zorgen voor goed functionerende oordopjes of   
              koptelefoon en een rekenmachine. 
   

  Examenrooster klas 4 Basisberoepsgerichte leerweg 2019  
 

     Vak / Klas Datum Tijd Lokaal 
 

     Engels* 
    B4A woensdag 8 mei 12.30 – 13.30 F01/F03 

 B4B woensdag 8 mei 14.15 – 15.15 F01/F03 
 B4C woensdag 8 mei 12.30 – 13.30 F01/F03 
 B4D woensdag 8 mei 14.15 – 15.15 F01/F03  

     nask1* 
    B4A maandag 13 mei 08.15 – 09.15 F01/F03 

 B4B maandag 13 mei 08.15 – 09.15 F01/F03 
 B4C maandag 13 mei 08.15 – 09.15 F01/F03 
 B4D maandag 13 mei 08.15 – 09.15 F01/F03  

     biologie* 
    B4A maandag 13 mei 10.15 – 11.15 F01/F03 

 B4B maandag 13 mei 10.15 – 11.15 F01/F03 
 B4C maandag 13 mei 10.15 – 11.15 F01/F03 
 B4D maandag 13 mei 10.15 – 11.15 F01/F03  

     economie* 
    B4A maandag 13 mei 12.15 – 13.15 F01/F03 

 B4B maandag 13 mei 12.15 – 13.15 F01/F03 
 B4C maandag 13 mei 12.15 – 13.15 F01/F03 
 B4D maandag 13 mei 12.15 – 13.15 F01/F03  

     Nederlands* 
    B4A donderdag 16 mei 08.15 – 09.45 F01/F03 

 B4B donderdag 16 mei 10.45 – 12.15 F01/F03 
 B4C donderdag 16 mei 08.15 – 09.45 F01/F03 
 B4D donderdag 16 mei 10.45 – 12.15 F01/F03  

     wiskunde* 
    B4A donderdag 23 mei 08.15 – 09.45 F01/F03 

 B4B donderdag 23 mei 10.45 – 12.15 F01/F03 
 B4C donderdag 23 mei 08.15 – 09.45 F01/F03 
 B4D donderdag 23 mei 10.45 – 12.15 F01/F03  

          maatschappijkunde* 
    B4A donderdag 23 mei 08.15 – 09.15    F01/F03 

 B4B donderdag 23 mei 08.15 – 09.15 F01/F03 
 B4C donderdag 23 mei 08.15 – 09.15 F01/F03  

B4D donderdag 23 mei 08.15 – 09.15 F01/F03 
  

* Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op maximaal 
    30 minuten extra tijd boven de in het rooster aangegeven tijd. 
    Het recht op extra tijd in kan ook verband met andere omstandigheden verleend zijn.  
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Examenrooster Kaderberoepsgerichte leerweg 2019 
 

Let op: Bij alle beeldschermexamens moeten de leerlingen zelf zorgen voor goed functionerende  
              oordopjes of koptelefoon en een rekenmachine. 

 
Let op: De examens voor een bepaald vak zijn niet altijd voor alle klassen/lesgroepen op dezelfde dag. 

 

Examenrooster klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 2019 

    Vak / Klas (lesgroep) Datum Tijd Lokaal 

    Nederlands* 
   K4A donderdag 9 mei 08.15 – 10.15 F01/F03 

K4B donderdag 9 mei 11.15 –  13.15 F01/F03 
K4C donderdag 9 mei 14.00 –  16.00 F01/F03 
K4D vrijdag 10 mei 08.15 – 10.15 F01/F03 

     economie* 
   K4ec1 maandag 13 mei 14.15 – 15.45 F01/F03 

K4ec2 maandag 13 mei 14.15 – 15.45 F01/F03 

    nask1* 
   K4nask12 dinsdag 14 mei 08.15 – 09.45 F01/F03 

    biologie* 
   K4bi1 dinsdag 14 mei 10.45 – 12.15 F01/F03 

K4bi2 dinsdag 14 mei 13.00 – 14.30 F01/F03 

    Engels* 
   K4A vrijdag 17 mei 08.15 – 09.45 F01/F03 

K4B donderdag 16 mei 13.15 – 14.45 F01/F03 
K4C vrijdag 17 mei 13.30 – 15.00 F01/F03 
K4D vrijdag 17 mei 10.45 – 12.15 F01/F03 

    
    wiskunde*  

   K4wi1 woensdag 22mei  08.15 – 10.15 F01/F03 
K4wi2 dinsdag 21 mei 08.15 – 10.15 F01/F03 
K4wi3 dinsdag 21 mei 11.15 – 13.15 F01/F03 
K4wi4 dinsdag 21 mei 14.00 – 16.00 F01/F03 

    maatschappijkunde* 
   K4mask1 woensdag 22mei 08.15 – 9.45 F01/F03 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 *Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op maximaal 30 minuten extra tijd  
   boven de in het rooster aangegeven tijd. Het recht op extra tijd in kan ook verband met  
   andere omstandigheden verleend zijn. 
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Examenrooster Theoretische leerweg 2019 

Let op: Leerlingen die gebruik maken van auditieve ondersteuning moeten zelf zorgen voor  
              goed functionerende koptelefoon of oordopjes. 
 

*  Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben bij de centraal schriftelijke en digitale examens  
     recht op verlenging van maximaal 30 minuten. Extra tijd kan op grond van dringende  
     redenen ook toegekend zijn aan andere leerlingen. 

   
Alle centraal schriftelijke examens worden gemaakt in één van de gymzalen.  
In deze periode kan er sprake zijn van zomerse buitentemperaturen, maar in de gymzalen is 
het toch (erg) koel. Houd daar met je kleding rekening mee.  
Leerlingen die één of meer examens met behulp van auditieve ondersteuning of een  
tekstverwerker maken, moeten alleen die examens in een lokaal op de B- vleugel maken. 
De overige examens moeten zij ook in de gymzaal maken. 
Het nummer van de gymzaal/lokaal wordt op de dag van het examen op het prikbord in de 
hal bekend gemaakt.  
 

Examenrooster klas 4 Theoretische leerweg 2019 
   
   

Datum Tijd  Vak 

donderdag  9 mei 13.30 - 15.30 biologie 

   

vrijdag 10 mei   13.30 - 15.30 Nederlands    

   

maandag  13 mei 9.00 - 11.00 Duits  

   

maandag  13 mei  13.30 - 15.30 economie  

   

dinsdag 14 mei 9.00 - 11.00 geschiedenis 

   

dinsdag 14 mei 13.30 - 15.30  nask1 

   

woensdag 15 mei  9.00 - 11.00 aardrijkskunde 

   

donderdag 16 mei 13.30 - 15.30  wiskunde  

   

vrijdag 17 mei 13.30 - 15.30 Engels  

   

maandag  20 mei  13.30 - 15.30 nask2 

   

dinsdag 21 mei 13.30 - 15.30 beeldende vakken 
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Rooster herexamens (tweede tijdvak 2019) BB, KB en TL  
 

Let op: Bij alle beeldschermexamens of examens met auditieve ondersteuning moeten de  
              leerlingen zelf zorgen voor goed functionerende oordopjes of koptelefoon en een  
              rekenmachine die aan de eisen voldoet (zie blz. 7) 
 
vmbo BB * 
vaknaam    afnamedag   afnamedatum  begintijd     eindtijd 
Nederlands   woensdag   19 juni 2019                 13:30           15:00 
Engels    woensdag  19 juni 2019                  13:30          14:30 
wiskunde   woensdag  19 juni 2019     13:30          15:00 
nask1    woensdag  19 juni 2019     13:30          14:30 
biologie   woensdag  19 juni 2019     13:30          14:30 
economie   woensdag  19 juni 2019      13:30          14:30 
maatschappijkunde  woensdag  19 juni 2019     13:30         14:30  
 
vmbo KB * 
vaknaam    afnamedag   afnamedatum  begintijd      eindtijd 
Nederlands    woensdag  19 juni 2019     13:30           15:30 
Engels     woensdag  19 juni 2019     13:30           15:00 
wiskunde    woensdag   19 juni 2019     13:30           15:30 
nask1     woensdag   19 juni 2019     13:30           15:00 
biologie   woensdag   19 juni 2019     13:30          15:00 
economie    woensdag   19 juni 2019     13:30          15:00 
maatschappijkunde  woensdag   19 juni 2019     13:30          15:00    
 
vmbo TL/GL *  
vaknaam  afnamedag  afnamedatum  begintijd  eindtijd  
Duits  maandag  17 juni 2019  13:30  15:30  
wiskunde  maandag 17 juni 2019  13:30  15:30  
biologie maandag 17 juni 2019  13:30 15:30 
aardrijkskunde  maandag 17 juni 2019  13:30  15:30  
 
geschiedenis 
beeldende vakken 

 
dinsdag 
dinsdag  

 
18 juni 2019  
18 juni 2019 

 
13:30 
13:30  

 
15:30 
15:30  

Nederlands 
nask1 

dinsdag 
dinsdag  

18 juni 2019 
18 juni 2019 

13:30 
13:30  

15:30 
15:30 

     
economie woensdag  19 juni 2019  13:30  15:30  
Engels  
nask 2 

woensdag 
woensdag 

19 juni 2019  
19 juni 2019 

13:30 
13:30 

15:30 
15:30   

     
*    Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben bij de centraal schriftelijke en digitale  
      examens recht op verlenging van maximaal 30 minuten. De extra tijd kan op grond van  
      dringende redenen ook toegekend zijn aan andere leerlingen. 
      Dyslectische leerlingen die bij de examens in het eerste tijdvak auditieve ondersteuning  
      en/of gebruik van een tekstverwerker toegekend gekregen hebben, kunnen daar bij de  
      herkansingen ook gebruik van maken.  
      Leerlingen die in het eerste tijdvak gebruik hebben gemaakt van een Daisyspeler,  
      kunnen alleen bij de herkansingen van Nederlands en Engels gebruik van een Daisyspeler. Bij de  
      andere vakken kan wel gebruik gemaakt worden van een andere vorm van  
      spraaksynthese ( Claroread), maar niet van een Daisyspeler, omdat er voor die vakken géén  
      Daisy audio cd’s beschikbaar zijn of worden geleverd.  
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Aan: de ouders/verzorgers van   __________________________________________ 
 
Betreft: Verzoek tot herkansing Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 2019 (CSPE)  
 
Druten,  _____  - _____ - 2019 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Uw zoon/dochter heeft aangegeven het CSPE voor het vak  ________________________ te willen 
herkansen. Dit examen bestaat uit  ____ onderdelen.  
De examenkandidaat mag zelf bepalen welk(e) onderdeel/onderdelen van het CSPE hij/zij wil 
herkansen. 
 
Herkansen is pas mogelijk als het gehele cspe is afgelegd. 
 
Op grond van de scores in het 1e tijdvak adviseert de docent om de onderdelen te herkansen zoals 
weergegeven in onderstaand schema. Het gehele onderdeel moet daarbij herkanst worden. 
 
U wordt vriendelijk verzocht om hieronder aan te geven welke onderdelen uw zoon/dochter wil 
herkansen. Van deze keuze kan later niet worden afgeweken. 
 
Dit formulier dient uiterlijk _____________ dag   _____  - ______  - 2019 ,  _____ uur ondertekend 
ingeleverd te worden bij de afdelingsleider of zijn plaatsvervanger. Formulieren die niet 
ondertekend zijn, worden niet in behandeling genomen. 
 

Onderdeel Maximaal 
te halen 

score 

Behaalde 
score 1e 
tijdvak 

 

Advies 
vakdocent 

Keuze 
examenkandidaat 

A:      

B:      

C:      

D:      

Totaal aantal punten     

 
S.v.p. invullen welk onderdeel herkanst gaat worden.                                                                                         

 
De herkansing van de hierboven aangegeven onderdelen van het CSPE vindt plaats op 1) : 
 
________________________ (dag)   ________________________ (datum)  
 
van  _______________________  (aanvangstijd) tot _______________________ (eindtijd) 
 
in lokaal ________________________  

 
 
       Z.O.Z.  
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Als de kandidaat niet (op tijd2)) verschijnt wordt er van uit gegaan dat hij/zij geen gebruik wenst te 
maken van zijn/haar recht op herkansen. In de regelgeving wordt aangegeven dat er sprake is van 
één kans. Er wordt dus ook maar één keer de gelegenheid gegeven.   
 
 
Plaats ________________________  datum  ________________________ 

 
 
Naam examenkandidaat:   ________________________ 
 
 
Handtekening  leerling:  ________________________  
 
 
Handtekening  ouder/verzorger: ________________________     
 
 
Handtekening docent:   ________________________ 
 
 
1)  De definitieve normering voor de cspe’s wordt op woensdag 5 juni 8.00 uur bekend gemaakt. Aanvang   

 tweede tijdvak cspe’s bb en kb: woensdag 5 juni. 
 Woensdag 12 juni 8.00 uur wordt de definitieve normering van de algemene vakken bekendgemaakt. 
 Kandidaten uit bb en kb kunnen eventueel in overleg al vóór woensdag 5 juni 2019 herkansen. Dit wordt     
 echter niet geadviseerd. In het geval er niet tot overeenstemming kan worden gekomen beslist de  
 directeur.  

       De einddatum van herkansingsperiode voor de cspe’s is vrijdag 21 juni 2019. De uitslag tweede tijdvak volgt    
       vrijdag 28 juni. 

 
2)   De leerling heeft het recht om uiterlijk tot een half uur na de afgesproken tijd aan zijn herkansing te  
       beginnen. De tijd die wordt gemist door de latere start vanwege een ongeldige reden wordt niet   
       gecompenseerd. 
    
Advies: Het wordt aangeraden een kopie voor eigen gebruik te maken. 
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Melding van verhindering Centraal schriftelijk of digitaal examen 2019 
 
(zo spoedig mogelijk inleveren bij de betreffende afdelingsleider of diens plaatsvervanger) 
 
 
Ondergetekende, __________________________________________ (naam) 
 
 
ouder/verzorger van________________________________________ (voor- en achternaam kind) 
 
 
uit klas ___________ van mentor Dhr./ Mevr. ___________________ verklaart dat  
 
 
zoon/dochter afwezig is (geweest) bij het examen voor het (de) vak(ken):  
 
______________________________________   
 
______________________________________  
  
______________________________________   
 
op  _________________ (dag)  ____________________  (datum) 
 
vanwege: (reden) 
 
 _________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
Het is ondergetekende bekend dat: 

 zoon/dochter hierdoor de zitting in het 2e tijdvak in juni moet gebruiken om één of meer 
schriftelijke of digitale examens in te halen; 

 een eventuele herkansing onder goedkeuring van de directeur in het 2e of 3e tijdvak kan 
plaatsvinden; 

 de examens in het 3e tijdvak staatsexamens zijn en buiten de school worden georganiseerd. 
 
 
Plaats _______________  Datum______________ Handtekening _________________ 


