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Voorwoord 
 
Het schooljaar zit er nog niet op, maar het einde begint wel langzaam in zicht te komen. Voor mij als 
examensecretaris een geschikt moment om belangrijke exameninformatie met jullie te delen. 
 
In deze examengids vind je een compleet overzicht van regels, examenrooster, tips etc. Het is belangrijk 
dat je dit boekje goed bewaart, want het wordt maar één keer verstrekt. 
 
Mede namens de directie en alle personeelsleden wens ik alle kandidaten heel veel succes bij de examens. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevr. C. Boosten 
Examensecretaris  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolexamen/ SE 
 
In leerjaar 3 en 4 hebben jullie voor proefwerken, praktijkopdrachten en overhoringen cijfers gehaald. Al 
deze cijfers bij elkaar opgeteld maakt het schoolexamencijfer (SE-cijfer). Voordat het schoolexamencijfer 
definitief wordt, moeten alle PTA-kolommen zijn gevuld met een cijfer. 
 
 
BIJZONDERHEDEN: 
 
Op donderdag 30 maart worden de cijfers SE (schoolexamen) vastgesteld in de examenvergadering. Op 
maandag 3 april wordt de definitieve SE lijst uitgereikt aan de examenkandidaten. Deze SE-lijst moet je 
ondertekenen en teruggeven aan de mentor. 
Het SE is dan afgerond en vanaf dan staat alles in het teken van het Centraal Examen. 
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Centraal examen/ CSPE (1)  
 
CSPE 
CSPE staat voor Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen. Het CSPE is dus een centraal examen. Het CSPE is 
bedoeld voor beroepsgerichte programma’s. Vandaar ook de woorden centraal schriftelijk én praktisch 
examen. 
 
Profielvak 
Het profielvak  wordt met meerdere schoolexamens afgenomen en dan wordt het eindcijfer bepaald door 
het gemiddelde te nemen van de behaalde cijfers voor het CSPE en SE. Beide tellen voor 50% mee. Het 
gemiddelde komt op de eindlijst van de leerling. Het CSPE is dus het centrale examen voor de 
praktijkvakken van het profiel. 
 
De CSPE’s zijn voor Basis-, Kader – en GL-leerlingen. 
 
De CSPE’s vinden plaats van 17 april t/m vrijdag 21 april. 
De momenten zullen voor de individuele examenkandidaat in SOM verschijnen, alsook worden 
medegedeeld met de examenkandidaat. 
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Centraal Examen/ CE (2) 
 
 

Het CE voor de leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen zijn van dinsdag 9 mei t/m 
donderdag 11 mei.  
Het CE voor de leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg volgen zijn van maandag 15 mei t/m 
dinsdag 23 mei.  
Het CE start voor de TL-leerlingen op donderdag 11 mei en duurt t/m woensdag 24 mei. (Tijdvak I) 
 
 
Het centraal schriftelijk examen telt voor 50% van het eindcijfer. Ook moeten alle CE-cijfers gemiddeld een 
5,5 zijn. Daarom is het belangrijk dat je hiervoor goede cijfers haalt. Zoals jullie hierboven hebben kunnen 
lezen zal het CE niet voor iedere leerweg op hetzelfde moment zijn. Bekijk goed het examenrooster. 
 
 
 
Het is dus zeer belangrijk het dag rooster goed in de gaten te 
houden. 
Dit zal ook terug te vinden zijn in de persoonlijke agenda van 
SOMToday. 
 
 

Computerexamens Basis en kader 
 

Examentraining in de regulieren lessen, tijdens week 12, 13 en 14. 
Dus vanaf maandag 20 maart t/m vrijdag 7 april. 
 
 

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg nemen deel aan de computerexamens van dinsdag 9 
mei t/m donderdag 11 mei. 
Voor de kaderberoepsgerichte leerweg zijn de computerexamens van maandag 15 mei t/m dinsdag 23 
mei. 
 

Het gepubliceerde rooster in de Examenkrant (examenblad.nl) geldt dus niet voor onze Basis- en 
Kaderleerlingen. 
Alle examenmomenten worden ook in de persoonlijke agenda van de leerlingen in SOMToday geplaatst. 
 
Centraal Schriftelijk Examen TL 
 

Examentraining in de regulieren lessen, tijdens week 12, 13 en 14. 
Dus vanaf maandag 20 maart t/m vrijdag 7 april. 
 

De TL-leerlingen maken de examens op papier (CSE, Centraal Schriftelijk Examen). Alle examens vinden in 
de aula plaats volgens het landelijk rooster. 
Het eerste examen is op donderdag 11 mei, het laatste examen is op woensdag 24 mei (tijdvak I). 
Alle examenmomenten worden ook in de persoonlijke agenda van de leerlingen in SOMToday geplaatst. 
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Alle data op een rijtje 
 

 Maandag 20 maart t/m vrijdag 7 april examentraining. 
 Maandag 6 april uitdelen en ondertekenen van de SE-lijsten. 
 Vrijdag 14 april: laatste schooldag. 
 Maandag 17 april t/m vrijdag 21 april CSPE’s; praktijkexamens voor de leerlingen van de leerweg BB, 

KB en GL. 
 Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: meivakantie. 

 
 

Basis en Kader: 
 Dinsdag 9 mei t/m donderdag 11 mei: Centraal Examen (CE) voor de basisberoepsgerichte leerweg. 
 Maandag 15 mei t/m dinsdag 23 mei: Centraal Examen (CE) voor de kaderberoepsgerichte leerweg. 
 Woensdag 7 juni: Uitslag voor Basis en kader leerlingen. 
 Donderdag 8 juni: Uitdelen cijferlijst (basis en kader). 
 Maandag 19 juni t/m woensdag 21 juni herexamens.  
 Donderdag 6 juli: Uitslag herexamens/ Tijdvak II 
 Woensdag 12 juli: Diploma-uitreiking (basis/kader en TL) 

 
TL: 

 Donderdag 11 mei en duurt t/m woensdag 24 mei: Tijdvak I Centraal Examen (CE) voor de TL-
leerlingen. 

 Woensdag 14 juni: Uitslag Tijdvak I TL-leerweg. 
 Maandag 19 juni t/m donderdag 29 juni: Tijdvak II Centraal Examen (CE) voor de TL-leerlingen.  
 Donderdag 6 juli: Uitslag herexamens/ Tijdvak II 
 Woensdag 12 juli: Diploma-uitreiking (basis/kader en TL) 
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Examenregels 
 
Tijdens het centraal examen mogen jullie gebruik maken van een aantal hulpmiddelen. Ik raad jullie aan 
deze hulpmiddelen altijd bij je te hebben, zodat je er gebruik van kunt maken als je ze nodig hebt. Voor alle 
duidelijkheid: je moet deze hulpmiddelen ZELF meenemen, want ze worden niet door de school verstrekt. 
 
WAT MAG IK MEENEMEN? 
 

Bij het centraal examen voor de gemengde en theoretische leerweg en het computerexamen voor de 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg is voor ieder vak toegestaan: woordenboek 
Nederlands 
 

Bij het centraal examen voor de gemengde en theoretische leerweg en het computerexamen voor de 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg is voor het vak Duits toegestaan: woordenboek 
Duits – Nederlands en Nederlands – Duits 
 

Bij het centraal examen voor de gemengde en theoretische leerweg en het computerexamen voor de 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg is voor het vak Engels toegestaan: woordenboek 
Engels – Nederlands en Nederlands – Engels 
 
WAT MOET IK MEENEMEN? 
 

Verder moeten jullie voor ieder vak de onderstaande hulpmiddelen meenemen (ook bij de 
computerexamens i.v.m. aantekeningen): 
 Zwarte of blauwe pen (neem ook een reserve-pen mee) 
 Gum, blauw en rood kleurpotlood  
 Geodriehoek 
 Elektronische rekenmachine (laat de rekenmachine controleren bij een wiskunde of economie 

docent) 
 

 

Niet toegestaan: 
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Examenregels; Te laat of Afwezigheid 
 
 
Te laat: 
 

De ruimte waar de examens plaatsvinden, is vanaf een kwartier voor aanvang van het examen beschikbaar. 
Kom dus op tijd naar je examens: om geen enkel risico te nemen is een kwartier voor aanvang een prima 
moment om aanwezig te zijn. 
 

Kom je te laat en is dat binnen een half uur na aanvang van het examen, dan mag je het examen nog wel 
maken, maar heb je geen recht om de gemiste tijd in te halen. 
 

Kom je meer dan een half uur na aanvang van het examen te laat dan meld je je altijd bij de 
examensecretaris Mw. Boosten of    dhr. Verbunt. In dit geval word je niet meer toegelaten tot de 
examenruimte en word je verwezen naar het tweede tijdvak (de herkansing ronde). 
Let op! Dit is dan de enige herkansing die je hebt!  
 

Voor de theorievakken is het tweede tijdvak (de herkansing). 
 
Afwezigheid: 
Je kunt je voorstellen dat een lichte verkoudheid niet valt onder ziekte. Bij afwezigheid door ziekte zal er 
een doktersverklaring overhandigt moeten worden aan het bevoegd gezag (directeur) van onze school. 
Wanneer de directeur oordeelt dat je door ziekte één of meerdere examens niet hebt kunnen maken, dan 
mag je tijdens de herexamens in tijdvak II, maximaal twee examens per dag alsnog afleggen. 
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Examenroosters Basis 
 

Leerlingen met recht op extra tijd, zoals dyslexie hebben 30 min meer tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examenrooster Kader 
 

Leerlingen met recht op extra tijd, zoals dyslexie hebben 30 min meer tijd. 
 

 VMBO KADER Tijdvak I     

 Dag Datum Tijdstip Examens 
1 Maandag 15-mei 09.30 – 11.00  Economie 
2 Dinsdag  16-mei 09.30 - 11.00 Biologie 
3 Dinsdag 16-mei 13.30 – 15.30 Nederlands 
4 Woensdag 17-mei 09.30 - 11.00  Engels 
5 Maandag  22-mei 09.30 – 11.00  Wiskunde 
6 Dinsdag 23-mei 09.30 – 11.00 Duits 

     

 VMBO KADER Tijdvak II     

 Dag Datum Tijdstip Examens 
1 Maandag 19-jun Nader te bepalen Nader te bepalen 
2 Dinsdag 20-jun Nader te bepalen Nader te bepalen 
3 Woensdag 21-jun Nader te bepalen Nader te bepalen 

 

 

 

 VMBO BASIS Tijdvak I     

 Dag Datum Tijdstip Examens 
1 Dinsdag  09-mei 09.30 – 11.00 Nederlands 
2 Dinsdag  09-mei 13.30 - 14.30 Biologie 
3 Woensdag  10-mei 09.30 - 10.30 Engels 
4 Woensdag 10-mei 13.30 - 15.00 Wiskunde 
5 Donderdag 11-mei 09.30 - 10.30 Duits 
6 Donderdag 11-mei 13.30 - 14.30 Economie 

     

 VMBO BASIS Tijdvak II     

 Dag Datum Tijdstip Examens 
1 Maandag 19-jun Nader te bepalen Nader te bepalen 
2 Dinsdag 20-jun Nader te bepalen Nader te bepalen 
3 Woensdag 21-jun Nader te bepalen Nader te bepalen 
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Examenrooster TG 
 

 VMBO TG Tijdvak I     

 Dag Datum Tijdstip Examens 
1 Donderdag 11-mei 13.30 - 15.30 Engels 
2 Vrijdag 12-mei 09.00 - 11.00 Duits 
3 Maandag 15-mei 13.30 - 15.30  Wiskunde 
4 Dinsdag  16-mei 09.00 - 11.00 Geschiedenis 
5 Woensdag 17-mei 13.30 - 15.30 Economie 
6 Dinsdag  23-mei 13.30 - 15.30 Nederlands 
7 Woensdag 24-mei 13.30 - 15.30 Biologie 

 

 VMBO TG Tijdvak II     

 Dag Datum Tijdstip Examens 
1 Maandag 19-juni 13.30 - 15.30 Geschiedenis 
2 Dinsdag 20-juni 13.30 - 15.30 Nederlands 
3 Vrijdag 23-juni 13.30 - 15.30  Wiskunde 
4 Maandag  26-juni 13.30 - 15.30  Duits 
5 Dinsdag 27-juni 13.30 - 15.30 Engels 
6 Woensdag 28-juni 13.30 - 15.30  Economie 
7 Donderdag 29-juni 13.30 - 15.30 Biologie 

 

Leerlingen met recht op extra tijd, zoals dyslexie hebben 30 min meer tijd! 
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Wanneer ben ik geslaagd? 
 Alle cijfers 6 of hoger zijn. 
 Eén cijfer een 5 is en de andere cijfers 6 of hoger zijn. 
 Eén cijfer een 4 of twee cijfers een 5 en de andere cijfers 6 of hoger zijn, wél moet er dan één 7 op de 

eindexamenlijst staan. 
 Het gemiddelde van alle cijfers van het CSE voldoende moet zijn (minimaal 5,50). 
 Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat nodig is om een leerling te laten slagen, het eindcijfer van 

één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten, onafhankelijk van het resultaat. 
Dit mag NIET voor het vak Nederlands. 

 Voor het vak Nederlands moet minimaal een 5 gescoord zijn als eindcijfer. KCKV (afsluiting derde 
leerjaar) en Lichamelijke Opvoeding (afsluiting vierde leerjaar) moeten voldoende/goed opleveren, 
anders kan de kandidaat geen diploma behalen. Zes of zeven is voldoende. Hoger dan zeven wordt 
beoordeeld met goed.  

 Het profielwerkstuk in de TL moet voldoende/goed zijn, anders kan de kandidaat geen diploma 
behalen. Ook hier geldt: zes of zeven is voldoende. Hoger dan zeven is goed. 

 Voor de TL zijn er 3 tijdvakken. Een leerling mag zelf de keuze maken in welk tijdvak hij/zij de examens 
doet. Tijdvak III is alleen voor herkansingen.  

 Als een leerling geen wiskunde in zijn pakket heeft, zal hij een cijfer moeten hebben voor rekenen. 
 Beroepsgerichte stage moet voldoende/goed zijn. 
 Maatschappijleer telt volwaardig mee (als cijfer) en wordt in leerjaar 3 afgerond op een heel cijfer. 
 De leerlingen kunnen gebruikmaken van één herkansing. 

 

De Uitslag Basis- & Kader-leerlingen, tijdvak I 
De laatste vergadering van het Examensecretariaat vindt plaats op woensdag 7 juni voor de BB en KB-
leerlingen, wanneer de uitslagen van het centraal examen verstuurd worden naar de scholen. 

 

Het heeft geen zin om die dag naar school te komen. Elke mentor gaat na de vergadering de leerlingen uit 
de mentorklas opbellen en meedelen of ze geslaagd zijn of niet. Zorg dus dat je op woensdag 7 juni vanaf 
15.00 uur telefonisch bereikbaar bent op het door jou opgegeven nummer. 
 

Op donderdag 8 juni moet je naar school komen voor het ophalen van de voorlopige cijferlijst, het 
inleveren van de lockersleutel en de boeken. Mevrouw Boosten en de teamleider bovenbouw zijn die dag 
tussen 11:00 uur en 13:00 uur beschikbaar. 
Als je geslaagd bent, mag je toch 1 vak herkansen. Zo kun je een cijfer waar je niet tevreden over bent 
alsnog proberen te verbeteren. Het hoogste cijfer telt altijd.  
 

Moet je helaas herkansen om te kunnen slagen, word je op donderdag 8 juni uitgenodigd voor een gesprek 
tussen 8:30 en 11:00 uur. 
Op vrijdag 9 juni is de examensecretaris mevrouw Boosten tot 11.00 uur voor je beschikbaar, om door te 
geven welke herkansing wordt doorgegeven. Vanaf 12:00 uur staan er vakdocenten ter beschikking om je 
te helpen met de vragen die je hebt. 
 

Mochten je cijfers niet voldoende zijn geweest om te kunnen slagen, dan heb je helaas je diploma dit jaar 
niet behaald. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek vanaf 13:30 uur. 
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De Uitslag TL-leerlingen, tijdvak I 
De laatste vergadering van het Examensecretariaat vindt plaats op woensdag 14 juni voor de TL-leerlingen, 
wanneer de uitslagen van het centraal examen verstuurd worden naar de scholen. 

 

Het heeft geen zin om die dag naar school te komen. Elke mentor gaat na de vergadering de leerlingen uit 
de mentorklas opbellen en meedelen of ze geslaagd zijn of niet. Zorg dus dat je op woensdag 15 juni vanaf 
11.00 uur telefonisch bereikbaar bent op het door jou opgegeven nummer. 
 

Op donderdag 15 juni moet je naar school komen voor het ophalen van de voorlopige cijferlijst, het 
inleveren van de lockersleutel en de boeken. Mevrouw Boosten en de teamleider bovenbouw zijn die dag 
tussen 11:00 uur en 13:00 uur beschikbaar. 
Als je geslaagd bent, mag je toch 1 vak herkansen. Zo kun je een cijfer waar je niet tevreden over bent 
alsnog proberen te verbeteren. Het hoogste cijfer telt altijd.  
 

Moet je helaas herkansen om te kunnen slagen, word je op vrijdag 16 juni uitgenodigd voor een gesprek 
tussen 8:30 en 11:00 uur. 
Op vrijdag 16 juni is de examensecretaris mevrouw Boosten tot 12.00 uur voor je beschikbaar, want tot 
uiterlijk 16 juni kan de examensecretaris nog kandidaten voor de herkansingen opgeven. Vanaf 12:00 uur 
staan er vakdocenten ter beschikking om je te helpen met de vragen die je hebt. 
 

Mochten je cijfers niet voldoende zijn geweest om te kunnen slagen, dan heb je helaas je diploma dit jaar 
niet behaald. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek vanaf 13:30 uur. 
 

 
 
 
 

Diploma-uitreiking 
 
 
Woensdag 12 juli 2023 
 
 
Hierover zullen we op een later tijdstip terugkomen. 
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Examentips 
 
Om je goed voor te bereiden voor het centraal examen hebben de docenten de volgende tips en links 
aangeleverd. 
 
Alle vakken: 
- Ga op tijd naar bed. 
- Zet je wekker op tijd. 
- Als je examen om half 9 / 9 uur begint, zorg dan dat je ontbeten hebt. 
- Docenten staan voor je klaar! Dus als je nog vragen hebt, trek op tijd aan de bel. 
- Digitale oefenexamens: Via SOMToday > vak Nederlands > Examentraining. 
- www.examenkracht.nl 
- www.lerenvoorhetexamen.nl Zie nieuwsbericht in SOM! 
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