Toelichting examenreglement
2017-2019

Inleiding
In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen
zich tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk belangrijk dat de examens goed
verlopen. Het examenreglement geldt voor de schoolexamens én de centrale examens. Als je in
augustus 2017 bent begonnen aan leerjaar 3, dan geldt dit examenreglement voor jou tot en met je
eindexamen in 2019.
In dit document volgt een toelichting op de belangrijkste onderdelen van het examenreglement. Als je
vragen hebt over het examenreglement of er meer over wilt weten, vraag dan op school om uitleg.

Toetsen van het schoolexamen
Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen:
1 mondelinge toetsen
2 schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen
3 praktische opdrachten: dit zijn opdrachten waarin bepaalde vaardigheden worden getoetst die niet
mondeling of schriftelijk kunnen worden getoetst, bijvoorbeeld het houden van een presentatie.
4 handelingsopdrachten: dit zijn opdrachten, die moeilijk met een cijfer kunnen worden beoordeeld en
waarin de nadruk ligt op het “doen” (bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een bedrijf).
5 Examenproeven / Proeven van Bekwaamheid
Als je de theoretische of de gemengde leerweg volgt, moet je daarnaast een sectorwerkstuk maken en
presenteren. Dit werkstuk gaat over een onderwerp dat met meer vakken te maken kan hebben. Het
sectorwerkstuk wordt beoordeeld met “voldoende” of “goed”.

Beoordeling van het schoolexamen
Het resultaat van iedere toets wordt binnen 10 schooldagen bekend gemaakt. Tijdens de bekendmaking
heb je het recht het gemaakte werk in te zien.
Alle behaalde cijfers en beoordelingen worden genoteerd in jouw “examendossier”. Voor aanvang van
het centraal examen ontvang je de eindcijfers van het schoolexamen. Controleer deze goed zodat
eventuele fouten in de cijfers nog op tijd hersteld kunnen worden.

Het centraal examen
Uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van het centraal examen ontvang je het rooster van het centraal
examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld:
 de plaats waar het centraal examen worden afgenomen
 het tijdstip waarop het examen wordt afgenomen
 de duur van het examen.
In het examenreglement zijn regels opgenomen waaraan je je tijdens de toetsen van het centraal
examen en het schoolexamen moet houden. Lees deze regels goed door voordat je aan het examen
begint.

4 juli 2017

Computerexamens
In de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg worden met uitzondering van
het praktisch examen alle centrale examens afgenomen op de computer. Hiervoor gelden soms andere
regels. Deze kan je vinden in het examenreglement.

Onregelmatigheden bij het schoolexamen of het centraal examen
In het examenreglement is geregeld hoe de school moet handelen als er zich “onregelmatigheden”
voordoen. Voorbeelden van onregelmatigheden zijn:
 je spijbelt voor een toets
 je levert een werkstuk te laat in
 je wordt betrapt op spieken.
In dit soort gevallen heb je altijd een gesprek met de locatiedirecteur/examencommissie. Daar mogen je
ouders/verzorgers bij zijn of iemand anders die ouder is dan 18 jaar. Daarna beslist de locatiedirecteur
(bij het centraal examen) of de examencommissie (bij een schoolexamen) welke maatregel hij/zij
neemt. Mogelijke maatregelen zijn:
 je krijgt het cijfer 1 voor een toets
 je mag niet meer deelnemen aan de rest van het examen
 de toetsen die je al hebt gedaan worden ongeldig verklaard
 je krijgt een herkansing.

Absentie (afwezig zijn bij het schoolexamen of het centraal examen)
Als je door ziekte of om een andere geldige reden afwezig bent bij een schoolexamen of een centraal
examen, dan dienen je ouders/verzorgers dit schriftelijk voor of telefonisch op de dag van het examen
voor de aanvang van het examen te melden aan de school.
Als je zonder afmelding afwezig bent of geen verklaring afgeeft na terugkomst, kan de
locatiedirecteur/examencommissie een van de maatregelen nemen die hierboven zijn genoemd.
Als je om een geldige reden afwezig bent, kun je de toets inhalen.

Rekentoets en Nederlands
De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen. Je moet de rekentoets ten minste één
keer gedaan hebben om te kunnen slagen. Op dit moment telt het behaalde cijfer van de rekentoets
nog niet mee in de uitslagbepaling. Wanneer je examen doet in de kaderberoepsgerichte leerweg, de
gemengde leerweg of de theoretische leerweg wordt het cijfer dat je haalt voor de rekentoets wel op je
cijferlijst vermeld. Volg je de basisberoepsgerichte leerweg dan wordt het cijfer vermeld op een aparte
bijlage bij de cijferlijst.
Voor Nederlands geldt dat je minimaal het cijfer 5 moet halen om te kunnen slagen.
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Profielvak en keuzevakken
Vanaf het schooljaar 2017-2015 bestaat het beroepsgerichte programma uit twee onderdelen: het
profielvak groen en een aantal beroepsgerichte keuzevakken (4 beroepsgerichte keuzevakken voor
leerlingen in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg en 2 beroepsgerichte keuzevakken voor
leerlingen in de gemengde leerweg).
Het profielvak groen wordt afgesloten met een centraal schriftelijk en centraal praktisch examen (cspe).
De beroepsgerichte keuzevakken worden elk afgesloten met een schoolexamen.

Herkansen
Centraal examen:

Basisberoepsgerichte leerweg: Eén algemeen vak dat deel uitmaakt van het
centraal examen en daarnaast (een deel van) het centraal schriftelijk en
centraal praktisch examen (cspe) en de rekentoets.
Kaderberoepsgerichte leerweg: Eén algemeen vak dat deel uitmaakt van het
centraal examen en daarnaast (een deel van) het centraal schriftelijk en
centraal praktisch examen (cspe) en de rekentoets.
Gemengde leerweg en theoretisch leerweg: Eén vak dat deel uitmaakt van het
centraal examen of (gemengde leerweg) (een deel van) het centraal schriftelijk
en centraal praktisch examen (cspe) en de rekentoets.

Schoolexamen:

Ook binnen het schoolexamen heb je mogelijkheid om te herkansen. Welke
toets(en) je mag herkansen, is geregeld in het Programma van Toetsing en
Afsluiting. Na de herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer.

Toelaten tot het centraal examen
Voordat het centraal examen begint moet je alle schoolexamens hebben afgerond en hebben voldaan
aan de voorwaarden zoals in het PTA zijn opgenomen.
Ook de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken I (en in de gemengde en de theoretische leerweg
het sectorwerkstuk) moet je hebben afgesloten met een “voldoende” of “goed”. Wanneer deze vakken
niet zijn afgerond voor het centraal examen mag je niet meedoen aan het examen.
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De uitslag van het examen
Hoe wordt het eindcijfer van een examenvak berekend?
In alle leerwegen wordt het eindcijfer als volgt berekend:
het eindcijfer van het schoolexamen plus het cijfer van het centraal examen gedeeld door 2 [(1 X SE + 1
X CE) : 2]
Je bent geslaagd als je:
 gemiddeld minimaal een 5,5 of hoger hebt gehaald voor alle vakken waarin je een centraal examen
hebt gedaan
 het eindcijfer voor het vak Nederlands tenminste een 5 is
 de rekentoets hebt afgelegd
 een lob-dossier hebt samengesteld.
Verder geldt dat je:
 voor al je examenvakken een 6 of hoger hebt
 voor ten hoogste één van je examenvakken een 5 hebt en voor je overige examenvakken een 6 of
hoger
 voor ten hoogste één van je examenvakken een 4 hebt, niet zijnde het vak Nederlands en je overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger
 voor twee van je examenvakken, het eindcijfer 5 hebt en voor je overige examenvakken een 6 of
hoger waarvan tenminste één 7 of hoger
Volg je de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg dan krijg je twee beroepsgerichte eindcijfers:
 een eindcijfer voor het profielvak bestaande uit het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen (cspe) en
 een combinatiecijfer voor de keuzevakken bestaande uit het afgeronde rekenkundig gemiddelde van
de afgeronde eindcijfer van de afzonderlijke keuzevakken.

Geschillen
Als je het niet eens bent met een besluit van de school rondom de examinering dan kan je bezwaar
aantekenen op grond van het reglement bezwaar leerlingenzaken vmbo.
Al je het niet eens bent een besluit van de school om een maatregel op te leggen, dan kan je beroep
aantekenen op grond van het reglement beroep examinering vmbo.
Hoe dit moet staat beschreven in het examenreglement en de reglementen bezwaar leerlingenzaken
vmbo en beroep examinering vmbo.

Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen over de toepassing
van het examenreglement, gelden uitsluitend de bepalingen uit het examenreglement.
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