
 

 
 
 

Toelichting 

Het examen bestaat uit twee delen: 
 

1. Het schoolexamen (SE) dat samengesteld is door onze eigen docenten, wordt 

in het 3e en 4e leerjaar tijdens 7 examenperioden afgenomen. Vier periodes in het 3e 

leerjaar en drie periodes in het 4e leerjaar. In het Programma van Toetsing en Afsluiting 

(PTA) worden de leerstof en de schoolexamentoetsen per leerweg en per vak 

beschreven. 
 

2. Het centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) voor de beroepsgerichte vakken 

Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en Bouwen Wonen & Interieur. 

Deze cspe’s zijn op elke vmbo school in Nederland hetzelfde en worden in het 4e leerjaar 

in 2022 afgenomen. Indien een leerling zakt moet het CSPE, net als de AVO vakken, 

worden overgedaan. 

én 
het centraal examen (CE) voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, 
Wiskunde, Natuur-/scheikunde 1, Economie, Biologie en 
Maatschappijkunde in het 4e leerjaar, april/mei 2022. 

 

Het centrale examen wordt in de basis- en kaderklassen digitaal afgenomen. 

Het centraal schriftelijk examen (CSE) voor GL/TL is op elke vmbo school in 

Nederland hetzelfde en wordt in het 4e leerjaar op vaste dagen en tijden in mei 2022 op 

papier afgenomen. 

 

Maatschappijleer wordt afgesloten met alleen een schoolexamen (SE) en wordt in leerjaar 3 

afgerond. KCKV wordt in leerjaar 4 afgerond als gevolg van Corona via deelname aan 

Masterclasses. 

 

Elke leerling in de 3e klas is vanaf 6 september 2021 examenkandidaat, omdat de leerling 

vanaf die datum al cijfers behaalt voor het schoolexamen. 
. 

Het schoolexamen in het 3e leerjaar omvat vier periodes (periode 1, 2, 3 en 4) en wordt in 

het 4e leerjaar voortgezet met de periodes 5, 6 en 7. 

 

Het is voor een examenkandidaat mogelijk om alleen het vak Engels in het 4e 

leerjaar op een hogere leerweg af te sluiten. 
 

Iedere leerling die aan het einde van de 3e klas het schoolexamen maatschappijleer lager dan 

een afgeronde 6 heeft moet een extra herkansing aangeboden. De inhoud van de herkansing 

wordt door de school bepaald maar dient overeen te komen met de behandelde stof tijdens het 

schooljaar. 



Bij afwezigheid tijdens een schoolexamentoets/opdracht wordt er geen cijfer ingevoerd. De 

examencommissie stelt vast of de leerling voor een herkansing voor het vak in aanmerking 

komt. Indien de herkansing is toegewezen aan de leerling dan moet deze de toets maken op 

de dag van de herkansing die in de jaarplanning wordt genoemd. Deze toets is verder niet 

te herkansen. 
 

Wat is een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)? 

In het PTA staat voor elk vak waarin schoolexamen wordt gedaan: 

o de periode 

o de inhoud / stofomschrijving 

o eindtermen 

o de toetsvorm/-duur 

o welke onderdelen voor herkansing in aanmerking komen. 

o hoe het schoolexamencijfer tot stand komt (weging); 

o berekening cijfer schoolexamen 

 

Toelichting bij de kolommen: 
 

De kolom “Periode”: 

Alle toetsen zullen in het genoemde leerjaar worden afgenomen. De tweejarige opleiding is 

verdeeld in zeven perioden: vier in het derde leerjaar en drie in het vierde leerjaar. Aan het 

eind van elke periode wordt gerapporteerd over de behaalde resultaten. 
 

De kolom “Inhoud/leerstof”: 

Per onderdeel staat in deze kolom beschreven wat de leerling moet kennen, kunnen en/of 

uitvoeren. 

 

De kolom “Eindtermen”: 

De letter K staat voor Kerndoel en de letter V voor Verrijkingsdoel. Het cijfer er achter slaat 

terug op een bepaald onderdeel van de leerstof. De overheid heeft vastgesteld wat men per 

vak moet kennen en kunnen. Om het PTA hanteerbaar te houden gebruikt men een code met 

de letters K en V met een cijfer (bijvoorbeeld K12, V3) . Het staat uitgebreid beschreven op 

www.examenblad.nl 
 

 

 

De kolom “Toets”: 

Deze kolom bestaat uit twee subkolommen. Onder “vorm” staat met een letter aangegeven 

hoe er getoetst wordt: 
 

 

S = Schriftelijk 
M = Mondeling 
P = praktijkopdrachten 
HO = handelingsopdrachten 

http://www.examenblad.nl/


Toelichting PO / Handelingsopdrachten 

Handelingsopdrachten zijn verplichte onderdelen van het examenprogramma. Het gaat 

meestal over vaardigheden die goed moeten worden beheerst. 

De handelingsopdrachten worden beoordeeld met een O (onvoldoende) of V (voldoende). 

Als de examenkandidaat een O scoort, moet de opdracht overgedaan worden, totdat er een V 

behaald is. 

 
De subkolom “duur” geeft de afnametijd van de toets aan. 

 

De kolom “Herkansing”: 

In deze kolom staat aangegeven of een toets herkansbaar is of niet. 

Elke periode krijgt de leerling de kans om 1 SE te herkansen. De leerling wordt hier per 

mail over geïnformeerd en krijgt dan een paar dagen de tijd om digitaal door te geven welk 

vak moet worden herkanst. Als een leerling dit niet op tijd doorgeeft kan er geen herkansing 

worden gemaakt. 
Bij herkansing telt het hoogst behaalde resultaat mee. 

 

De kolom “Weging”: 

De getallen in deze kolom geven aan hoe zwaar het cijfer van een toets meetelt in het 

uiteindelijke resultaat over twee jaar. 
 

Berekening schoolexamencijfer: 

Hier is vermeld hoe het schoolexamencijfer tot stand komt. De leerlingen hebben in 

leerjaar 3 en 4 in totaal 7 SE periodes. Deze 7 cijfers vormen samen het 

schoolexamencijfer. 

 
 

Hoe te handelen als niet kan worden deelgenomen aan een toets? 

o Bij verzuim moet van tevoren door ouders/verzorgers telefonisch worden doorgegeven 
dat een leerling is verhinderd. Elk verzuim moet na terugkomst op school schriftelijk 
worden bevestigd met opgave van reden. De examencommissie beslist over de 
geldigheid van de afwezigheid. 

o Bij te laat komen beslissen de voorzitter en/of de secretaris in overleg met de 
examinator of een leerling nog kan worden toegelaten. Een leerling wordt tot 30 
minuten na aanvang van de toets toegelaten. Hierbij wordt de gemiste tijd niet 
gecompenseerd. 

o Indien een leerling bij 1 of meerdere SE’s niet verschijnt zonder geldige opgave 
van reden zal het werk als een herkansing gemaakt moeten worden. Aangezien de 
leerling 1 vak mag herkansen zal bij de andere gemiste vakken een 1 worden 
geplaatst. 



 

Wat gebeurt er als een leerling niet alles van het PTA af heeft? 

Alle in het PTA van leerjaar 3 genoemde onderdelen moeten aan het einde van leerjaar 3 

zijn afgerond. De leerlingen kunnen niet worden bevorderd naar leerjaar 4 als er nog 

onderdelen niet zijn afgerond. Dit geldt ook voor de vakken lo, kckv en maatschappijleer. 

Eén week voor de start van het CE en CSPE in leerjaar 4 moeten alle onderdelen van het 

PTA van leerjaar 4 zijn afgerond.Indien dit niet het geval is wordt de leerling niet toegelaten 

tot het eindexamen. 

 
Wat gebeurt er als een leerling zakt voor het eindexamen en het jaar erna opnieuw het 

examenjaar volgt? 

Als een leerling zakt en weer terugkomt op het Stanislascollege Krakeelpolderweg om opnieuw 

examen te doen, vervallen alle CE cijfers. De SE cijfers mogen blijven staan. De leerling mag er 

ook voor kiezen om de schoolexamens toch opnieuw te doen. In het geval dat de leerling een 

lager cijfer haalt blijft het hoogst behaalde cijfer staan. 

Het CSPE cijfer vervalt wel en de leerling moet dit wel opnieuw doen. 

 
 

Tijdsverlenging bij examens 

Documenten die ervoor zorgen dat een leerling bij examens recht heeft op tijdsverlenging dienen 

zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 1 oktober van het schooljaar dat de leerling in de vierde klas 

zit in het dossier van de leerling aanwezig te zijn. 

 

Alle situaties die zich voordoen en die niet in bovenstaande teksten zijn beschreven kunnen 

worden ingebracht bij de examencommissie die hier een besluit over nemen en de betrokken 

partijen hierover zullen informeren. 
 

Wie zitten er in de examencommissie? 

Dhr. C. Gerrets, teamleider leerjaar 3 
Mevr. J. de Boer, teamleider leerjaar 4 

Dhr. J. Diekema, examensecretaris 

Dhr. R.J. Heemskerk, examensecretaris 
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