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1. INLEIDING 
 

 

Volgens het Eindexamenbesluit VO (art. 32) bepaalt het bevoegd gezag van de school het 

tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. Op het Stedelijk Gymnasium begint het 

schoolexamen voor de leerling op 1 oktober van het 4e leerjaar en wordt het afgesloten 

uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. Het 

schoolexamen duurt dus ruim 2 ½ jaar. Nu ben je zeker niet al die tijd alleen maar bezig 

met het afleggen van examens, maar het is belangrijk dat je precies weet wat er in deze 

jaren moet gebeuren. Daarom krijg je dit boekje met het Examenreglement en het 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 

Het eerste deel van dit boekje bevat het examenreglement. Lees dit goed door. Je vindt er 

alle informatie over (onder andere) de samenstelling van je profiel, de cijfers die je moet 

halen om te slagen, de herkansingsregelingen, etcetera. Dit reglement is bindend en je 

wordt geacht het te kennen. 

Het tweede deel van dit boekje bevat een overzicht van alle schoolexamentoetsen en –

opdrachten per vak. Zowel het wat en wanneer van de toetsen als de lengte en de weging 

wordt hier steeds vermeld. Al deze zaken liggen dus voor de drie leerjaren van je examen 

vast. In de 6e klas krijg je nog apart informatie over de regels en de gang van zaken bij 

het centraal examen. 

Om je te helpen bij het plannen, staan achterin dit boekje nog de overzichten van al het 

examenwerk per jaar en een lijst praktische regels. Wist je bijvoorbeeld dat je geen Tipp-

Ex mag gebruiken en dat je, als je meer dan 15 minuten te laat bent, niet meer het 

schoolexamen binnen mag? 

Samenvattend is het PTA een overzicht van rechten en plichten, zowel voor jou als voor 

de school. Laten we er samen voor zorgen dat het voor jou een plezierige en succesvolle 

examenperiode wordt. 

Voor vragen kun je terecht bij je mentor, de decanen, mevrouw Van der Meulen of  

mevrouw Klijnsma,  de jaarlaagcoördinator, de heer Hooijmaaijers,  of bij de 

examensecretaris, mevrouw De Haan. 

Alle informatie over het centraal examen is ook te vinden op de site: www.examenblad.nl. 

De site www.mijneindexamen.nl is speciaal gericht op examenkandidaten en is ook als app 

down te loaden. 

   
 

 

Leeuwarden, 1 oktober 2018 

Mevrouw  A de Haan, examensecretaris 

(ahaan@pj.nl) 

http://www.examenblad.nl/
http://www.mijneindexamen.nl/


 

2. EXAMENREGLEMENT 
 

Het  behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving 

zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie  

www.eindexamen.nl). 

Op grond van het Eindexamenbesluit heeft de scholengemeenschap centraal het kader  

voor de examenreglementen, die de locaties zelf opstellen, vastgesteld. Daarnaast stelt 

elke locatie een programma van toetsing en afsluiting vast. Het examenreglement van de 

locatie en het programma van toetsing en afsluiting van de locatie is voor het Stedelijk 

Gymnasium Leeuwarden PJ in één document weergegeven.  

De Centrale Examencommissie bestaat uit de examensecretarissen van de scholen en de 

coördinator eindexamens  van de OSG Piter Jelles. 

De examencommissie op het Stedelijk Gymnasium bestaat uit de rector, voorzitter, de 

examensecretaris en de bovenbouwcoördinator. 

De in het Eindexamenbesluit gehanteerde indeling wordt ook in dit document en in 

examenreglementen gebruikt. Bij elk artikelnummer staat tussen haakjes vermeld wat 

het bijbehorende artikel in het Eindexamenbesluit is.  

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 (4). Indeling eindexamen 

 

1. Het eindexamen of deeleindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een 

schoolexamen, uit een centraal examen dan wel uit beide. 

2. Het schoolexamen vwo, havo en vmbo kan mede een maatschappelijke stage 

omvatten. 

3. Het schoolexamen v.w.o. omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is 

een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze 

kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het 

desbetreffende profiel. 

4. Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. 

Tenminste één van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer. 

 

Artikel 2 (5). Onregelmatigheden  

 

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig onderdeel van het eindexamen dan 

wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid 



schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de 

directeur maatregelen nemen. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de 

onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden zijn: 

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het 

centraal examen, 

b. het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen 

van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 

c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel 

van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 

d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na 

een hernieuwd examen in de door de directeur aan te wijzen onderdelen.  

Indien het hernieuwd examen in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer  

onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend  

tijdvak van het centraal examen. 

3.   De examinator meldt de onregelmatigheid, uiterlijk de volgende schooldag,  

      tegelijkertijd in afschrift aan de secretaris van et eindexamen, aan de directeur van   

      de school. 

4.   Alvorens een beslissing ingevolge het eerste lid wordt genomen, hoort de directeur,  

      binnen drie schooldagen na melding, de kandidaat. De kandidaat kan zich door een  

      door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. 

5.   Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt    

      binnen vijf schooldagen na melding,  tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de  

      inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke  

      vertegenwoordigers van de kandidaat.  

      In dit schrijven wijst de directeur tevens op het bepaalde in het zesde en zevende  

      lid. 

6.   De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door  

      het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep (bijlage 1). 

7.   In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf  

      schooldagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk  

      ingesteld bij de commissie van beroep.  

 

 

 

Hoofdstuk II. Inhoud van het eindexamen 

 

Artikel 3 (8). Begrenzing mogelijkheden vakkenkeuze kandidaten 

1. De kandidaten kiezen, met in achtneming van dit hoofdstuk, in welke vakken zij 

examen willen afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voor zover het bevoegd 

gezag, al dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag van één of meerdere 

andere scholen, hen in de gelegenheid heeft gesteld zich op het examen in die 

vakken voor te bereiden. 

2. De kandidaten kunnen, voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in extra 

vakken examen afleggen. Een examen als bedoeld in de eerste volzin heeft geen 

betrekking op vakken die overeenkomen met vakken die onderdeel zijn van het 

eindexamen waarop deze extra vakken een aanvulling zijn 

 

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glrndzx7_n11vg41h1h4i9qe/vg41h1jpfhvx


Artikel 4 (12). Eindexamen Gymnasium 

 

Het eindexamen vwo omvat: 

a. in het gemeenschappelijk deel de vakken: Nederlandse taal en literatuur, Engelse 

taal en literatuur, Klassieke taal, rekenen, maatschappijleer en lichamelijke 

opvoeding. 

b. in het profieldeel van het profiel natuur en techniek de vakken: wiskunde B, 

natuurkunde, scheikunde en biologie 

c. in het profieldeel van het profiel natuur en gezondheid de vakken: wiskunde A 

(wiskunde B), biologie, scheikunde en één van de volgende profielkeuzevakken, 

ter keuze van de leerling: aardrijkskunde of natuurkunde. 

d. in het profieldeel van het profiel economie en maatschappij de vakken wiskunde 

A (wiskunde B), economie, geschiedenis en één van de volgende 

profielkeuzevakken, ter keuze van de leerling: aardrijkskunde, Duitse taal en 

literatuur, Franse taal en literatuur of Friese taal en cultuur. 

e. in het profieldeel van het profiel cultuur en maatschappij de vakken wiskunde C 

(wiskunde A), geschiedenis en één van de volgende culturele profielkeuzevakken, 

ter keuze van de leerling: Duitse taal en literatuur, Franse taal en literatuur, 

Friese taal en cultuur, tweede klassieke taal, beeldende vormgeving of filosofie, 

en één van de volgende maatschappelijke profielkeuzevakken, ter keuze van de 

leerling: aardrijkskunde of economie. 

f. in het vrije deel van het profiel natuur en techniek één of meer van de volgende 

vakken, ter keuze van de leerling: Duitse taal en literatuur, Franse taal en 

literatuur, Friese taal en cultuur, tweede Klassieke taal, informatica, 

aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, economie, beeldende vormgeving of 

filosofie.  

g. in het vrije deel van het profiel natuur en gezondheid één of meer van de 

volgende vakken, ter keuze van de leerling: Duitse taal en literatuur, Franse taal 

en literatuur, Friese taal en cultuur, tweede klassieke taal, aardrijkskunde, 

geschiedenis, economie, natuurkunde, beeldende vormgeving of filosofie.  

h. in het vrije deel van het profiel economie en maatschappij één of meer van de 

volgende vakken, ter keuze van de leerling: Duitse taal en literatuur, Franse taal 

en literatuur, Friese taal en cultuur, tweede klassieke taal, aardrijkskunde, 

biologie, beeldende vormgeving of filosofie.  

i. in het vrije deel van het profiel cultuur en maatschappij één of meer van de 

volgende vakken, ter keuze van de leerling: Duitse taal en literatuur, Franse taal 

en literatuur, Friese taal en cultuur, tweede klassieke taal, aardrijkskunde, 

biologie, economie, beeldende vormgeving of filosofie. 

2. Het bevoegd gezag van een school voor v.w.o. kan een leerling, na overleg met die 

leerling en, - indien de leerling minderjarig is - met diens ouders, voogden of 

verzorgers, ontheffing verlenen van het volgen van het onderwijs in het vak 

lichamelijk opvoeding indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet 

in staat is dit onderwijs te volgen.  

 

 

 

 



Hoofdstuk III. Regeling van het eindexamen  

Afdeling 1 Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting 

 

Artikel 5 (31) Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting 

Elke locatie heeft een eigen examenreglement. In dit examenreglement zijn naast de 

door de scholengemeenschap vastgestelde regels, de regels geldend voor de locatie 

opgenomen. Het PTA wordt volledig door de locatie vastgesteld. 

In gevallen waarin het examenreglement niet voorziet, neemt de examencommissie een 

besluit. 

 

 

 

Afdeling 2 Schoolexamen  

 

Artikel 6  (32). Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting 

 

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en 

afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. In het 

programma van toetsing en afsluiting is per vak aangegeven: 

a. welke onderdelen van het eindexamenprogramma in het schoolexamen worden 

getoetst; 

b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen; 

c. de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt; 

d. de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen aanvangen; 

e. de herkansing van het schoolexamen; 

f. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen tot stand komt; 

g. de regels met betrekking tot te laat komen en verhindering tijdens het schoolexamen 

h. de vrijstellingen bij doubleren en/of afwijzing voor het examen 

 

 

Artikel 7  (32). Tijdvakken schoolexamen 

 

1. Het schoolexamen v.w.o. vangt aan op 1 oktober van het vierde leerjaar. 

2. Het schoolexamen wordt uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van het eerste tijdvak 

van het centraal schriftelijk examen afgesloten met dien verstande, dat de werkdagen 

in de meivakantie en de verlengde meivakantie in deze telling meetellen (officiële 

feestdagen niet). 



3. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het tweede lid een kandidaat die ten gevolge 

van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen 

niet heeft kunnen afsluiten voor aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid 

stellen het schoolexamen in dat vak af te sluiten voor het centraal examen in dat vak, 

doch na aanvang van het eerste tijdvak. 

 

Artikel 8  (32). Wijze van toetsen 

  

1. De toetsen van het schoolexamen kunnen als mondeling toets, als schriftelijke toets, 

als praktische opdracht, als handelingsdeel of als profielwerkstuk worden afgenomen. 

2. Praktische opdrachten, het profielwerkstuk en handelingsdelen zijn als 

groepsopdracht mogelijk. 

3. De toetsen van het schoolexamen kunnen afgenomen worden in aanwezigheid van 

andere kandidaten die in hetzelfde vak eindexamen doen. 

4. Bij elke toets kan de directeur een tweede examinator toestaan.  

 

Artikel 9 (32). Te laat komen en verhindering tijdens het schoolexamen 

1. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk vijftien minuten na de aanvang van 

de toets tot die toets worden toegelaten. 

2. Het meer dan vijftien minuten te laat komen of het niet verschijnen, zonder geldige 

reden, van een kandidaat bij een toets van het schoolexamen, wordt als 

onregelmatigheid aangemerkt. 

3. De kandidaat die om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is 

verhinderd bij een toets van het schoolexamen krijgt een vervangende toets 

voorgelegd. 

 

Artikel 10  (35). Beoordeling schoolexamen 

 

1. De cijfers van toetsen van het schoolexamen worden uitgedrukt in een cijfer uit een 

schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers 

met 1 decimaal.  

2. Indien een kandidaat een toets van het schoolexamen aflegt bij twee examinatoren 

stellen de examinatoren in onderling overleg het cijfer van de toets vast. Komen zij 

daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig 

gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde cijfer. Indien de uitkomst van 

deze berekening geen getal met 1 decimaal is, wordt de eerste decimaal met 1 

verhoogd, indien het tweede cijfer achter de komma 5 of hoger is. 



3. Toetsen van het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elk 

profiel wordt beoordeeld met ‘voldoende’ of goed’. Deze beoordeling gaat uit van de 

mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam 

afsluiten van de toets.  

4. Voor toetsen die een inleverdatum kennen, geldt dat per drie schooldagen 

overschrijding van die datum, het resultaat van de toets met één vol punt wordt 

verminderd tot een minimale waardering met het cijfer één.   

5. De opdrachten van de handelingsdelen moeten ‘naar behoren’ zijn afgerond.  

6. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van 

cijfers lopende van 1 tot en met 10. 

7. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het zesde lid 

genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.  

8. In afwijking van het zesde lid, wordt het vak lichamelijke opvoeding uit het 

gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’. Deze 

beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de 

grondslag van het genoegzaam afsluiten van het desbetreffende vak, zoals blijkend 

uit het examendossier.  

9. De examinator bepaalt het cijfer van het schoolexamen voor een vak waarin geen 

centraal examen wordt afgelegd op het gewogen gemiddelde van de cijfers van de 

afzonderlijke toetsen. Indien de uitkomst van de berekening niet een heel getal is, 

wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar 

beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 

10. De examinator bepaalt het cijfer van het schoolexamen voor een vak, waarin tevens 

centraal examen wordt afgelegd, op het gewogen gemiddelde van de cijfers van de 

afzonderlijke toetsen. Indien de uitkomst van deze berekening geen getal met 1 

decimaal is, wordt de eerste decimaal met 1 verhoogd, indien het tweede cijfer 

achter de komma 5 of hoger is. 

11. In het geval de kandidaat het niet eens is met de beoordeling van een toets van het 

schoolexamen beslist de directeur. 

12. De kandidaat kan bij de in artikel 2, lid zes, genoemde commissie van beroep tegen 

de beslissing van de directeur in beroep gaan. Artikel 2, lid 7, is overeenkomstig van 

toepassing. 

 

 

 

 

 

 



Artikel 11 (33). Mededeling beoordeling schoolexamen 

 

1. De examinator stelt binnen 15 schooldagen na een afgelegde toets van het 

schoolexamen de kandidaat op de hoogte van het resultaat en de wijze waarop het 

resultaat tot stand gekomen is. 

2. De secretaris van het eindexamen maakt, binnen twintig schooldagen na elke 

schoolexamenweek, bekend, voor zover van toepassing: 

 welke cijfers zijn behaald voor het schoolexamen; en 

 de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld. 

3. De directeur maakt voor aanvang van het centraal examen aan de kandidaat 

bekend, voor zover van toepassing: 

 welk cijfers zijn behaald voor het schoolexamen; en 

 de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld. 

 

 

Artikel 12 (31). Herkansingen per schoolvak 

 

1. Een kandidaat, die eindexamen aflegt, kan per toetsperiode, de eindtoets van één 

vak van die toetsperiode herkansen. Uitgezonderd zijn: voortgangstoetsen, 

handelingsdelen en praktische opdrachten. 

2. De kandidaat, die eindexamen v.w.o. aflegt, meldt zijn herkansingen op een 

daarvoor in de jaarkalender aangegeven moment, schriftelijk (digitaal), onder 

vermelding van de toets, die hij wil herkansen, aan bij de secretaris van het 

eindexamen. 

3. De herkansingen vinden op een daarvoor in de jaarkalender aangegeven moment 

plaats. Hierbij geldt dat het afleggen van toetsen op grond van artikel 9, lid 3 

(inhalen), ten koste gaat van het recht genoemd in artikel 12, lid 1 (herkansen).  

4. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing van de toets in een vak en bij 

de eerder afgelegde toets in dat vak geldt als het definitieve cijfer van de toets in 

dat vak. 

5. Toetsen waarvan het resultaat tot stand is gekomen op grond van artikel 2, lid 2, 

zijn uitgesloten van herkansing per vak. 

 

Artikel 13  (35b1). Herexamen schoolexamen  

 

1. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen of 

deeleindexamen aflegt, voor één of meer vakken het schoolexamen waarin geen 

centraal examen wordt afgenomen, opnieuw kan afleggen. Het herexamen omvat 

door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma.  



2. Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het in het eerste lid bedoelde 

herexamen wordt bepaald. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in 

een vak en bij het eerder afgelegde schoolexamen in dat vak geldt als het definitieve 

cijfer van het schoolexamen in dat vak. 

 

 

 

Artikel 14 (32). Vrijstellingen 

       

1. Leerlingen die in een voorexamenklas doubleren, krijgen voor de vakken waarin 

geen centraal examen wordt afgelegd en in voorkomend geval voor het 

profielwerkstuk een vrijstelling, indien op het moment van de vaststelling van de 

overgang het eindresultaat ‘voldoende’ of het eindcijfer 7 of meer is behaald. 

2. Leerlingen die voor het eindexamen zijn afgewezen, krijgen voor de vakken waarin 

geen centraal examen wordt afgelegd en in voorkomend geval voor het 

profielwerkstuk een vrijstelling, indien op het moment van de vaststelling van de 

eindexamenuitslag het eindresultaat ‘voldoende’ of het eindcijfer 6 of meer is 

behaald. 

3. Leerlingen die in een voorexamenklas doubleren, kunnen voor de onderdelen van 

het examenprogramma van een vak, waarin tevens een centraal schriftelijk examen 

is, die alleen in het schoolexamen worden getoetst een vrijstelling krijgen, indien op 

het moment van de vaststelling van de overgang het eindresultaat ‘voldoende’ of het 

eindcijfer 7 of meer is behaald. Deze onderdelen zijn in het programma van Toetsing 

en Afsluiting aangeven. 

4. Leerlingen die voor het eindexamen zijn afgewezen, kunnen voor de onderdelen van 

het examenprogramma van een vak, waarin tevens een centraal schriftelijk examen 

is, die alleen in het schoolexamen worden getoetst een vrijstelling krijgen, indien op 

het moment van de vaststelling van de eindexamenuitslag het eindresultaat 

‘voldoende’ of het eindcijfer 6 of meer is behaald. Deze onderdelen zijn in het 

programma van Toetsing en Afsluiting aangeven. 

 

Hoofdstuk IV Centraal examen en rekentoets 

 

Artikel 15  (37a). Centraal examen in eerder leerjaar 

 

1. In afwijking van artikel 37, tweede lid, van het Eindexamenbesluit, kan het 

bevoegd gezag een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande 



leerjaar toelaten tot het centraal examen in eén of meer vakken, niet zijnde alle 

vakken van het eindexamen. 

2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken 

afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken 

aanvangt. 

3. Artikel 20, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

4. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak 

aansluitend aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar 

afgenomen door het College voor toetsen en examens. 

5. Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het 

voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het 

volgende leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens 

behaalde resultaten.    

 

Artikel 16  (40). Regels omtrent het centraal examen 

 

1. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen 

mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd 

mededelingen van het College voor Toetsen en Examens. 

2. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de 

toets tot die toets worden toegelaten. 

3. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen 

blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. 

4. Onder een toets als bedoeld in dit artikel wordt ook de rekentoets begrepen. 

 

 

Artikel 17 (45). Verhindering centraal examen 

 

1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is 

verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt 

hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten 

hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. 

2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het 

centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid 

gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van het College voor Toetsen en Examens 

te voltooien. 

3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan 

bij het College voor Examens. In dat geval deelt de directeur aan het College voor 

Toetsen en Examens mede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de 

kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 55 van het Eindexamenbesluit eerste, 

tweede dan wel derde lid, en waaruit deze toepassing bestaat. 
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4. Indien het bevoegd gezag op grond van artikel 37, zevende lid, van het 

Eindexamenbesluit, zelf de afnametijdstippen bepaalt, kan de directeur een kandidaat 

de gelegenheid geven om binnen de afnameperiode die het College van toetsen en 

examens daarvoor heeft ingesteld, alsnog de toetsen te voltooien waarvoor hij eerder 

was verhinderd. 

5. Onder een toets als bedoeld in dit artikel wordt ook de rekentoets begrepen. 

 

 

Artikel 18 (46). De rekentoets 

 

1. De rekentoets wordt afgenomen in het voorlaatste en laatste leerjaar. 

2. Indien de leerling de rekentoets heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en niet is 

bevorderd tot het laatste leerjaar, vervallen de met de rekentoets behaalde 

resultaten. In afwijking hiervan kan de leerling die na het voorlaatste leerjaar van het 

vwo deelneemt aan het laatste leerjaar van het havo en de leerling die na het 

voorlaatste leerjaar van het havo deelneemt aan het laatste leerjaar van één van de 

leerwegen van het vmbo, het op het vwo respectievelijk havo behaalde cijfer voor de 

rekentoets behouden. 

 

Hoofdstuk V Uitslag, herkansing en diplomering 

 

Artikel 19  (47). Eindcijfer eindexamen 

 

1. Het eindcijfer voor de rekentoets en alle vakken van het eindexamen wordt 

uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 

2. De directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor 

het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien de uitkomst van de 

berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de 

komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger 

is, naar boven afgerond. 

3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het 

schoolexamen tevens het eindcijfer. 

4. Van de cijfers die zijn behaald bij de gelegenheden om de rekentoets af te leggen, 

bedoeld in artikel 22, geldt het hoogst behaalde cijfer als eindcijfer voor de 

rekentoets. 

5. In afwijking van het vierde lid bepaalt de directeur in overleg met de kandidaat die 

gebruik heeft gemaakt van de rekentoets ER of van meerdere gelegenheden om de 

rekentoets af te leggen en gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, bedoeld in 



artikel 51a1, vierde of vijfde lid van het Eindexamenbesluit, welk van de voor de 

rekentoets behaalde cijfers geldt als eindcijfer. 

 

Artikel 20 (50). Uitslag eindexamen vwo 

 

1. De kandidaat die eindexamen vwo heeft afgelegd, is geslaagd indien:  

 

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten 

minste 5,5 is;  

b. hij: 

    1°. voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en  

                    literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of  

                    wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor het andere    

                    vak dan wel andere hier genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft   

                    behaald, en; 

         2°. de rekentoets heeft afgelegd; 

 

c. hij onverminderd onderdeel b:  

1) voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 

5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 

als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;  

2) voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 

4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten 

minste 6,0 bedraagt;  

3) voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 

5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 

vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de 

eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of  

4) voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 

en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige 

vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft 

behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;  

d. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het 

eindcijfer 4 heeft behaald;  

e. hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk 

profiel de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald.  
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2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, wordt het gemiddelde van de eindcijfers 

van ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, 

voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer en het 

profielwerkstuk.  

3. De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het tweede lid, als het rekenkundig 

gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst 

van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer 

achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 

of hoger is, naar boven afgerond.  

4. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de directeur 

deze schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 21 

bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 21, eerste lid, geen 

toepassing vindt.  

 

Artikel 21  (51). Herkansing centraal examen 

 

1. De kandidaat heeft het recht om voor één vak van het eindexamen waarin hij al 

centraal examen heeft afgelegd, in het tweede of, indien artikel 45, eerste lid, van 

het Eindexamenbesluit , van toepassing is, derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan 

het centraal examen. De kandidaat heeft het recht, bedoeld in de eerste volzin, alleen 

indien op grond van artikel 20, vierde lid, de eindcijfers zijn bekendgemaakt.    

2. De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip 

schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 

3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde 

centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 

4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met 

overeenkomstige toepassing van artikel 48 van het Eindexamenbesluit  en wordt deze 

schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt. 

5. Na afloop van een herkansing in het voorlaatste leerjaar of direct daaraan 

voorafgaande leerjaar wordt het eindcijfer schriftelijk aan de kandidaat bekend 

gemaakt. 

6. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken 

waarin in een examenjaar deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat die in een 

examenjaar zowel eindexamen als een of meer deeleindexamens aflegt, oefent het in 

het eerste lid bedoelde recht per examenjaar ten hoogste eenmaal uit. 

 

 

Artikel 22 (51a1). Aantal toets mogelijkheden rekentoets  

 

1. De kandidaat wordt binnen de periode waarin de rekentoets wordt afgenomen, 

bedoeld in artikel 46, vierde lid van het Eindexamenbesluit, viermaal in de 

gelegenheid gesteld de rekentoets af te leggen, met dien verstande dat de eerste 

mogelijkheid in het voorlaatste leerjaar wordt geboden. 
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2. Indien de kandidaat in één leerjaar examen doet, wordt in afwijking van het eerste lid 

een kandidaat driemaal in de gelegenheid gesteld de rekentoets af te leggen. 

3. De kandidaat stelt het bevoegd gezag voor een door het bevoegd gezag te bepalen 

dag en tijdstip er schriftelijk van in kennis dat hij gebruik maakt van de tweede, 

derde dan wel vierde gelegenheid, bedoeld in het eerste en tweede lid. 

4. Het bevoegd gezag kan bij de tweede, derde of vierde gelegenheid een kandidaat 

alsnog in de gelegenheid stellen, gebruik te maken van de rekentoets ER of van de 

mogelijkheid tot het afleggen van de rekentoets op een hoger niveau, bedoeld in 

artikelen 13, tweede lid, 22, tweede lid 23, zesde lid 24, vijfde lid of 25 vijfde van het 

Eindexamenbesluit. 

5. Indien een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de rekentoets ER of van de 

mogelijkheid tot het afleggen van de rekentoets op een hoger niveau, bedoeld in de 

artikelen 13, tweede lid, 22, tweede lid 23, zesde lid 24, vijfde lid of 25 vijfde van het 

Eindexamenbesluit, stelt de directeur de kandidaat in de gelegenheid bij de tweede, 

derde of vierde gelegenheid, de rekentoets af te leggen zoals deze op grond van 

artikel 2, tweede lid, onder c, en lid 2a, van de Wet College voor Toetsen en Examens 

is vastgesteld voor de schoolsoort of leerweg waarin hij eindexamen doet. 

6. Na afloop van een rekentoets wordt het cijfer van de toets schriftelijk aan de 

kandidaat bekend gemaakt, in voorkomend geval onder vermelding van het aantal 

nog resterende gelegenheden om de toets af te leggen. 

 

Artikel 23 (54). Duplicaten en afgifte verklaringen 

 

1. Duplicaten van afgegeven diploma's, certificaten, vrijstellingsbewijzen en cijferlijsten 

worden niet verstrekt. 

2. Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid bedoeld document is afgegeven, 

welke verklaring dezelfde waarde heeft als dat document zelf, kan uitsluitend door 

onze Minister verstrekt. 

 

 

 

Hoofdstuk VI Overige bepalingen 

 

Artikel 24 (55). Afwijking wijze van examineren 

 

1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of 

gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die 



kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden 

afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten 

aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:  

a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of 

orthopedagoog is opgesteld, 

b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder 

geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van 

het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en 

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de 

onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een 

voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de 

begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse  

     taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien  

     van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt,  

     ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het  

     Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan  

     betrekking hebben op: 

     a. het vak Nederlandse taal en literatuur; 

     b. het vak Nederlandse taal; 

     c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende  

        betekenis is. 

4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het  

     centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets  

     van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van  

     toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 

5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de  

     inspectie. 

 

Artikel 25  (57). Inzage centraal examenwerk 

 

1. Iedere (oud)examenkandidaat kan de directeur binnen de bewaartermijn 

schriftelijk verzoeken om inzage in haar/zijn eigen centraal examenwerk. 

2. De directeur wijst schriftelijk een inzagemoment toe. 

3. De inzage van het eigen centraal examenwerk vindt onder leiding van de 

examensecretaris plaats. Betreft de inzage het centraal examenwerk van het vak 

van de examensecretaris dan wordt deze vervangen door de plaatsvervangend 

examensecretaris.  

4. De (oud)examenkandidaat kan zich bij de inzage van haar/zijn eigen centraal 

examenwerk door een door haar/hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan.  



5. De (oud)examenkandidaat mag tijdens de inzage de beschikking hebben over het 

correctievoorschrift. Tevens kan de (oud)examenkandidaat vragen om een kopie 

van haar/zijn centraal examenwerk. 

6. Een aanwijsbare fout bij de correctie meldt de (oud)examenkandidaat 24 uur voor 

afloop van het aanmeldingsmoment voor het tweede tijdvak, respectievelijk het 

derde tijdvak, schriftelijk en onderbouwd met argumenten bij de directeur.  

7. De eerste corrector kijkt op verzoek van de directeur of op grond van de 

argumenten van de (oud)examenkandidaat of naar zijn eigen mening een 

aanpassing van de score aan de orde is. 

8. De eerste corrector voert overleg met de tweede corrector over de eventuele 

aanpassing van de score. Het resultaat van dit overleg wordt schriftelijk 

vastgelegd en aan de directeur medegedeeld. 

9. Alleen als beide correctoren in overleg tot de conclusie komen dat de score wordt 

aangepast, wordt deze aangepast. 

10. De directeur past de uitslag aan en deelt deze de (oud)examenkandidaat mede. 

11. Als beide correctoren van mening zijn dat de score niet dient te worden 

aangepast, laat de directeur dat aan de (oud)examenkandidaat weten.    

12. Tegen het in lid 9 en 11 genoemde besluit kan de (oud)examenkandidaat niet in 

beroep. 

 

Artikel 26  (59). Spreiding voltooiing eindexamen 

 

1. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een  

     kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van een    

     kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat   

     onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken   

     eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en   

     in voorkomend geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene  

     schooljaar en voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar wordt afgelegd.   

     In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze  

     schooljaren afgesloten. 

2. Het eerste lid is van toepassing op de rekentoets, met dien verstaande dat de 

rekentoets in het ene of in het daarop volgende schooljaar kan worden afgelegd. 

3. Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de  

     aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan  

     het bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die  

     nog niet in alle betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd. 

4. Artikel 21, eerste tot en met vierde lid, is ten aanzien van de kandidaat van  

     toepassing in het eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid centraal  

     examen, met dien verstande dat het in dat artikel bedoelde recht in het eerste  

     schooljaar ontstaat nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste  

     schooljaar het centraal examen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld. 



5. De directeur en de secretaris stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag van het 

eindexamen reeds vast aan het einde van het eerste schooljaar van het gespreid 

centraal examen of het gespreid schoolexamen, met overeenkomstige toepassing van 

artikel 20. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VII Slot- en overgangsbepalingen 

 

Artikel 27 (66). Handhaving voorschriften oude stijl 

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit door Onze Minister gegeven 

regelingen en beschikkingen ter uitvoering van het Eindexamenbesluit dagscholen v.w.o.-

h.a.v.o.-m.a.v.o., het Eindexamenbesluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. en het 

Eindexamenbesluit l.b.o. berusten vanaf dat tijdstip op dit besluit. 

 

Artikel 28 (67). Inwerkingtreding 

 

Dit Examenreglement Stedelijk Gymnasium 2018-2021 treedt in werking met ingang van 

1 oktober 2018. 

 

Artikel 29 (68). Citeertitel 

 

Dit besluit kan worden aangehaald als: Examenreglement Stedelijk Gymnasium 2018-

2019. 

 

 

 

 

 

Leeuwarden, 1 oktober 2018 

 

 

Mevrouw N. Mooiman 

 

Rector Stedelijk Gymnasium Leeuwarden PJ 

 



 

Bijlage 1 

 

De Commissie van Beroep wordt gevormd door: 

 

-  het lid van het College van Bestuur van de OSG Piter Jelles, voorzitter 

-  een directeur van een school( locatie) van Piter Jelles* 

-  een lid van de MR uit bij voorkeur de oudergeleding 

 

De coördinator eindexamens van de OSG Piter Jelles treedt op als notulant van de 

commissie van beroep. 

 

Adres Commissie van Beroep: 

Secretariaat College van Bestuur, 

Postbus 9002 

8903 LA Leeuwarden 

 

*   De commissie wordt samengesteld nadat een beroep is aangetekend door een   

examenkandidaat of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers. De in de commissie te 

benoemen directeur kan niet de directeur zijn van de school waar de examenkandidaat 

examen doet. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PTA’s PER VAK  
 

Grieks (GTC) 
 

Klas 4  

 
SE Stofomschrijving duur periode weging weging 

over 

gang 

herkans- 

baar 
hulp- 

middelen 

1 Grieks theater 45 1 4% 3 ja tekst 

2 tekst 90 2 6% 6 ja geen 

3 beeldhouwkunst 45 3 4% 3 ja  

4 tekst & proefvertaling  120 4 9% 6 ja woorden- 

boek 

 

 

Klas 5  

 

SE Stofomschrijving duur periode weging 

weging 

over 

gang 

herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

5 tekst 90 2 24% 6 ja 
woorden- 

boek 

6 Rome archeologie 45 3 5% 3 ja geen 

7 tekst & proefvertaling  120 4 24% 6 ja 
woorden- 

boek 

 

 

Klas 6  

 

SE Stofomschrijving duur 
klas 6 

periode 
weging 

herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

8 tekst & proefvertaling pensum  120 1 12% ja 
woorden- 

boek 

9 tekst & proefvertaling pensum  120 3 12% ja 
woorden- 

boek 

 

 

Bepaling SE-cijfer GTC: (SE1+SE2+SE3+SE4+SE5+SE6+SE7+SE8+SE9)/100 

 



Door participatie in extra-curriculaire activiteiten (Olympiades etc.) kunnen 

leerlingen een SE-cijfer ophogen. Een overzicht van de puntenregeling wordt op 

Its Learning gepubliceerd. 

 

Indien het in verband met de Romereis beter uitkomt, kan SE6 ook eerder 

afgenomen worden. 

 

NB herkansingsregeling doublanten: SE-cijfers GTC kunnen niet worden 

meegenomen. Voor de SE-cijfers 1, 3 en 6 geldt: doublanten mogen voldoende 

cijfers ( ≥ 6,0) laten staan. Bij herkansing telt het hoogste cijfer.  

 

Leerlingen die zowel GTC als LTC volgen, mogen kiezen of ze de SE-cijfers 1, 3 

en 6 bij beide vakken laten meetellen of bij een van beide. 

 
 

Latijn (LTC) 
 

Klas 4  

 
SE Stofomschrijving duur periode weging weging 

over 

gang 

herkans- 

baar 
hulp- 

middelen 

1 Grieks theater 45 1 4% 3 ja tekst 

2 tekst 90 2 6% 6 ja geen 

3 beeldhouwkunst 45 3 4% 3 ja  

4 tekst & proefvertaling  120 4 9% 6 ja woorden- 

boek 

 

 

Klas 5  

 

SE Stofomschrijving duur periode weging 

weging 

over 

gang 

herkans- 

baar 
hulp- 

middelen 

5 tekst 90 2 24% 6 ja 
woorden- 

boek 

6 Rome archeologie 45 3 5% 3 ja geen 

7 tekst & proefvertaling  120 4 24% 6 ja 
woorden- 

boek 

 

 

Klas 6  

 

SE Stofomschrijving duur 
klas 6 

periode 
weging 

herkans- 

baar 
hulp- 

middelen 

8 tekst & proefvertaling pensum  120 1 12% ja 
woorden- 

boek 

9 tekst & proefvertaling pensum  120 3 12% ja 
woorden- 

boek 

 

 

Bepaling SE-cijfer LTC: (SE1+SE2+SE3+SE4+SE5+SE6+SE7+SE8+SE9)/100 

 



Door participatie in extra-curriculaire activiteiten (Olympiades etc.) kunnen 

leerlingen een SE-cijfer ophogen. Een overzicht van de puntenregeling wordt op 

Its Learning gepubliceerd. 

 

Indien het in verband met de Romereis beter uitkomt, kan SE6 ook eerder 

afgenomen worden. 

 

NB herkansingsregeling doublanten: SE-cijfers LTC kunnen niet worden 

meegenomen. Voor de SE-cijfers 1, 3 en 6 geldt: doublanten mogen voldoende 

cijfers ( ≥ 6,0) laten staan. Bij herkansing telt het hoogste cijfer.  

 

Leerlingen die zowel GTC als LTC volgen, mogen kiezen of ze de SE-cijfers 1, 3 

en 6 bij beide vakken laten meetellen of bij een van beide. 

 
 
Nederlands 
 
Klas 4 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging 

examen- 
dossier 

weging 
over- 
gang 
 

herkans- 
baar 

hulp- 
middelen 

1 Literatuur: middeleeuwen, zestiende 

en zeventiende eeuw. Schriftelijke 

toets. Twee literaire werken uit de 

betreffende perioden. 

60 3 3 25% ja geen 

 

Klas 5 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging 

examen- 
dossier 

weging 
over-
gang 

herkans- 
baar 

hulp- 
middelen 

2 Literatuur: achttiende en negentiende 

eeuw. Schriftelijke toets. Eén literair 

werk uit de betreffende perioden. 

60 1 2 25% ja geen 

3 Mondelinge taalvaardigheid 20 4 30 25% nee geen 

 

Klas 6 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 
hulp- 
middelen 

4 Schrijfvaardigheid 

 
De documentatiemap moet uiterlijk op het door 
de docent vastgestelde moment (datum en 
tijdstip) ingeleverd zijn. Het tijdig inleveren van 
een volledige documentatiemap is voorwaarde 
voor deelname aan het schoolexamen. 
Indien de map niet op tijd is ingeleverd of 
indien blijkt dat deze na inlevering incompleet 
is, wordt het examen niet afgelegd en kost het 
de betreffende leerling een herkansing om het 
examen alsnog te mogen doen. 

135 2 35 ja geen 

NB 

Het gebruik 

van een 

woordenboek 

Nederlands 

is NIET 

toegestaan 



5 Literatuur: mondeling over literatuur 

van 1880 tot heden. Twaalf literaire 

werken volgens periode-indeling. 

 
Het literatuurdossier moet uiterlijk op het door 
de docent vastgestelde moment (datum en 
tijdstip) ingeleverd zijn. Het tijdig inleveren van 
een volledig leesdossier is voorwaarde voor 
deelname aan het schoolexamen. Indien het 
dossier niet op tijd is ingeleverd of indien blijkt 
dat het na inlevering incompleet is, wordt het 
mondeling niet afgenomen en kost het de 
betreffende leerling een herkansing om het 

mondeling alsnog te mogen doen. 

20 3 

optio-

neel 

in 2 

30 ja  

 

 

NB In toetsperiode 2, klas 6, bestaat de mogelijkheid om het mondelinge schoolexamen 

Nederlandse literatuur (SE5) vervroegd af te leggen. 

 

Bepaling SE-cijfer Nederlands: (SE1+SE2+SE3+SE4+SE5)/100 

 

NB Herkansingsregeling voor doublanten klas 4 

 de schoolexamens indien voorgaande cijfer lager dan een 6 was 

- het schoolexamen moet worden overgedaan, het hoogste cijfer telt 

 de schoolexamens indien voorgaande cijfer een 6 of hoger was 

- het schoolexamen mag worden overgedaan, het hoogste cijfer telt 

- als het schoolexamen niet wordt overgedaan, telt het eerste cijfer mee als 

voortgangscijfer; er wordt een aanvullende opdracht voor het onderdeel literatuur 

gemaakt (een extra titel lezen en verwerken 

 

 

NB Herkansingsregeling voor doublanten klas 5 

 schoolexamen indien voorgaande cijfer lager dan een 6 (achttiende en negentiende 

eeuw) of een 6,5 (mondelinge vaardigheid) was 

- het schoolexamen moet worden overgedaan, het hoogste cijfer telt 

 schoolexamens indien voorgaande cijfer een 6 of hoger (achttiende en negentiende 

eeuw) of een 6,5 of hoger (mondelinge vaardigheid) was 

- het schoolexamen mag worden overgedaan, het hoogste cijfer telt 

- als het schoolexamen niet wordt overgedaan, telt het eerste cijfer mee als 

voortgangscijfer 

- indien het SE mondelinge vaardigheid niet wordt overgedaan, levert de leerling een 

leesdossier met acht leesverslagen in. 

 

  



Fries 
 
Klas 4 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

1 taalvaardigheid 45 1,2,3 1 ja  

2 literatuur 45 3 1 ja lees- 

dossier 

 

PO Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

3 culturele en/of geschiedenis opdracht  3  1 ja  

 

 

Klas 5 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

4 taalvaardigheid 45 1,2,3  1 ja  

5 literatuur 45 3  1 ja lees- 

dossier 

 

PO Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

6 culturele en/of geschiedenis opdracht  3  1 ja  

 

 

Klas 6 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

7 keuze uit: Mondelinge taalvaardigheid 

Schrijfvaardigheid 

30/60 1 1 ja dossier 

8 literatuur 20 3 1 ja lees- 

dossier 

 

PO Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

9 culturele opdracht  3 1 nee  

 

Bepaling SE-cijfer Fries: (SE1+SE2+PO3+SE4+SE5+PO6+SE7+SE8+PO9)/9 

 

NB Herkansingsregel doublanten: 

  doublanten mogen voldoende SE cijfers laten staan; bij herkansing telt het 

hoogste cijfer. 

  



Engels 

Klas 4 
 

SE stofomschrijving duur periode weging 
examen- 
dossier 

weging 
over-
gang 

herkans- 
baar 

hulp- 
middelen 

1 Literatuur + literatuur geschiedenis 

OE Period, ME Period, Renaissance 

Neo Classical Period 

 

 

90 

 

 

 

4 

 

2 

 

20 

 

ja 

 

geen 

 

 

Klas 5 
 

SE stofomschrijving duur periode weging 
examen- 
dossier 

weging 
over-
gang 

herkans- 
baar 

hulp- 
middelen 

2 Literatuur + literatuur geschiedenis 

Romantic Period, Victorian Age, 

Modern Age  

 

90 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

20 

 

ja 

 

geen 

 

 

Klas 6 

 
SE stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 
hulp- 
middelen 

3 Mondeling 

Literaire begrippen en terminologie 

Literaire stromingen +American 

literature 

Selectie uit het Literatuurdossier* 

3 onderdelen proza 

(romans/toneelstuk/3 short stories)+ 

extra assignments 

NB verplicht 1 werk gelezen in klas 6 

1 onderdeel poëzie + achtergrond  

informatie 

 
*Het literatuurdossier moet op de door de 

docent vastgestelde datum ingeleverd en 
goedgekeurd zijn. Het vóór of op de deadline 
inleveren van een volledig en goedgekeurd 
leesdossier is voorwaarde voor deelname aan 
het tentamen. Indien het leesdossier niet tijdig 
wordt ingeleverd, kost dit de leerling 
automatisch een herkansing.  

 

20 

 

 

 

1 

 

6 

 

ja 

 

 

4 Cito luistertoets 100 2 10 nee nee 

5 Schrijfvaardigheid 120 2 10 ja woordenboek 

NE/EN 

6 Mondeling: Spreekvaardigheid en 

Uitspraak 

1e deel: discussie in tweetallen 

2e deel: individueel tentamen over 

een tekst die van tevoren bij de 

docent is ingeleverd 

 40 3 10 nee Woordenboek 

bij de 

voorbereiding 

 



Bepaling SE-cijfer Engels: (SE1+SE2+SE3+SE4+SE5+SE6)/40 

 

 

NB Herkansingsregel doublanten: 

 doublanten mogen voldoende SE cijfers laten staan; bij herkansing telt het 

hoogste cijfer. 

 als het SE literatuur niet wordt overgedaan, telt het eerste cijfer mee als 

voortgangscijfer; er wordt een aanvullende opdracht voor het onderdeel 

literatuur gemaakt. 

  



Frans 
 

 

Klas 5 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging 

examen-
dossier 

weging 
over- 
gang 

herkans- 
baar 

hulp- 
middelen 

1 Open boektoets klassikaal gelezen 

boek 

60 2 25 2 nee boek 

2 Open boektoets zelfstandig gelezen 

boek (keuze uit 3 titels) 

60 3 25 2 nee boek 

 

 

Klas 6 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 
hulp- 
middelen 

3 Schrijfvaardigheid, formele brief 90 1 100 ja Woordboek 
N-F 

4 

 

5 

Cito kijk- en luistertoets 

 

Open boek S.E.; zelfstandig gelezen 

boek (keuze uit 3 titels) 

 

100 

 

60 

2 

 

2 

100 

 

25 

nee 

 

nee 

Geen 

 

boek 

6 Mondeling gespreksvaardigheid: 

1e deel: presentatie van 5 minuten 

zelfgekozen onderwerp (van tevoren 

overleg met docent) 

2e deel: 2 keer een rollenspel 

20 3 100 nee Lijstje met 
steekwoorden 
bij 1e deel, 

Woorden-boek 
bij voorberei-
ding 2e deel 

7 

 

 

 

Literatuur: 

Franse literatuurgeschiedenis 

 

45 

 

 

 

3 

 

 

25 

 

 

 

ja 

 

 

 

geen 

 

Bepaling SE-cijfer Frans: (SE1+SE2+SE3+SE4+SE5+SE6+SE7)/400 

 

NB Herkansingsregel doublanten: 

  doublanten mogen voldoende SE cijfers laten staan; bij herkansing telt het 

hoogste cijfer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Duits 
 

Klas 5 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging 

examen-
dossier 

weging 
over- 
gang 

herkans- 
baar 

hulp- 
middelen 

1 3 boeken, waarvan het klassikaal  

gelezen boek door middel van een 

open boektoets afgenomen wordt 

en de twee zelf gekozen boeken 

door iddel van open vragen worden 

getoetst. 

70 2 45 

 

1 nee Het 

klassikaal 

gelezen 

boek en 

verder 

geen 

 

 

 

Klas 6 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 
hulp- 

middelen 

2 Literatuurgeschiedenis (Mittelalter - 

heute) 

Toets over 2 boeken, waarvan één het 

klassikaal gelezen boek en 1 een zelf 

gekozen boek 

70 1 25  

 

30  

nee Geen 

3 Schrijfvaardigheid 90 1 

 

100 ja woorden

boek NL-

D+ D-NL 

4 Kijk- en Luistervaardigheid Cito 2 100 nee Geen 

5 Spreekvaardigheid en uitspraak 20 3 100 nee Geen 

 

Bepaling SE cijfer Duits: (SE1+SE2+SE3+SE4+SE5) /400 

 

 

Nb herkansingsregel doublanten: Doublanten mogen zelf bepalen of deze het 

Literatuur SE-cijfer laten staan of over doen. Als het SE Literatuur opnieuw 

wordt gedaan telt het hoogste cijfer.  

Alle andere SE-toetsen moeten opnieuw gemaakt worden. Het hoogste cijfer 

telt. 

 

 

  



Geschiedenis 
 

Klas 4 
 
SE Stofomschrijving duur periode weging 

examen 

weging 

overgang 

herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

1 Duitsland 1919-1933 45 1 3 1 ja - 

2 Tweede Wereldoorlog 45 2 3 1 ja - 

3 Verenigde Staten 45 3 3 1 ja - 

4 China 45 4 3 1 ja - 

 

Klas 5 
 
SE Stofomschrijving duur periode weging 

examen 

weging 

overgang 

herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

5 De Nederlanden, 1515-1648 60 1 4 1 ja - 

6 Verlichting en democratische 

revoluties 

+stof SE5 

60 2 4 1 ja - 

7 Duitsland 1871-1945 

+stof SE 5 en 6 

90 3 + 4 4 1 ja - 

 

PO Stofomschrijving duur periode weging 

examen 

weging 

overgang 

herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

8 Geschiedenisscriptie - 3 8 2 nee  

 

Klas 6 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging 

examen 

herkans- 

baar 

hulp- 

middelen 

9 Overzicht geschiedenis: 10 

tijdvakken 

+ stof SE 5,6 en 7 

90 1 4 ja - 

10 Koude Oorlog, 1945-1991 

+stof SE 5,6,7 en 9 

120 3 4 ja - 

 

NB het gebruik van een woordenboek Nederlands  is NIET toegestaan bij de SE’s 

Bepaling SE-cijfer Geschiedenis: (SE1+SE2+SE3+SE4+SE5+SE6+SE7+ 

PO8+SE9+SE10)/40 

NB herkansingsregel doublanten: 

 SE’s moeten opnieuw gemaakt worden. Bij onderwerpen die hetzelfde zijn 

gebleven telt het hoogste cijfer; bij nieuwe onderwerpen vervalt het oude 

cijfer en telt het laatste cijfer 

 Een scriptie geschiedenis die in klas 5 voldoende is afgesloten hoeft bij   

doubleren niet nog een keer te worden geschreven (daarvoor geldt wel een  



vrijstelling) tenzij de leerling er zelf voor kiest een hoger cijfer te willen  

halen. De scriptie moet dan wel opnieuw gedaan worden en een ander  

onderwerp gaan. 

Aardrijkskunde 

Klas 4 

SE Stofomschrijving duur periode weging¹ herkans- 

baar 

hulp- 

middelen² 

1 Arm en Rijk 80 2 10 ja atlas 

2 Klimaatvraagstukken 80 4 10 ja atlas 

3 PO: Migratie en Mobiliteit  
 

2,3 10 in overleg met docent 

Klas 5 

SE Stofomschrijving duur periode weging¹ herkans- 

baar 

hulp- 

middelen² 

4 Globalisering 80 2 15 Ja atlas 

5 Systeem Aarde 80 3 15 Ja atlas 

6 PO Geografisch onderzoek 
 

4 10 In overleg met docent 

Klas 6 

SE Stofomschrijving duur periode weging¹ herkans- 

baar 

hulp- 

middelen² 

7 Wonen in Nederland 80 1 15 ja atlas 

8 Zuidoost-Azië in beeld 80 3 15 ja atlas 

¹ Bepaling SE-cijfer Aardrijkskunde: 

(10XSE1+10XSE2+10XPO3+15XSE4+15XSE5+10XPO6+15XSE7+15XSE8)/100 

² Gebruik Bosatlas 54e of 55e editie. Woordenboeken zijn NIET toegestaan,  

   uitgezonderd in klas 6 
 

NB herkansingsregel doublanten: 

 Doublanten mogen SE cijfers laten staan, en als ze het opnieuw willen doen, 

telt het hoogste cijfer. 

 



 Het resultaat dat voor de PO is behaald, mag blijven staan. Als de doublant 

er voor kiest de PO aardrijkskunde opnieuw te maken, dan geldt het nieuwe 

cijfer. 

Filosofie 

 
Klas 6 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 
hulp- 

middelen 

1 schriftelijk 120 1 1 ja  

2 Kenleer en ethiek 

Open boek tentamen 

135 2 1 ja Filosofie, 

een 

inleiding 

Deel I 

 

 

PO Stofomschrijving duur periode weging herkans- 
baar 

hulp- 
middelen 

3 Literatuur- of beeldonderzoek gevolgd 

door mondeling 

20 3 1 ja essay 

 

 Bepaling SE-cijfer Filosofie: (SE1+SE2+SE3)/3 

 

 NB herkansingsregel doublanten: Doublanten mogen cijfers laten staan, en 

als ze het opnieuw willen doen, telt het hoogste cijfer. 

  



 
Maatschappijleer 
 

Klas 4 

 
SE Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 
hulp- 

middelen 

1 Staatsinrichting 45 1 1 ja  

2 Internationale betrekkingen 1945-

1989 - I 

45 2 1 ja  

3 Internationale betrekkingen 1945-

1989 - II 

45 3 1 ja  

 

 

PO Stofomschrijving duur periode weging herkans- 
baar 

hulp- 
middelen 

4 Biografie twintigste eeuw - presentatie  4 1 Nee  

 

 

NB het gebruik van een woordenboek Nederlands is NIET toegestaan bij SE’s. 

 

Bepaling SE-cijfer Maatschappijleer: (SE1+SE2+SE3+PO4)/4. 

 

Het eindcijfer Maatschappijleer maakt deel uit van het combinatiecijfer. 

 

NB Herkansingsregel doublanten: doublanten mogen voldoende SE cijfers laten 

staan; bij herkansing telt het hoogste cijfer. 

  



 

Economie 
 
Klas 4 
 

SE Stofomschrijving duur periode weging 

examen- 
dossier 

weging 

over- 
gang 

herkansbaar 

1 H 1 t/m 5 120 2 2 1 ja 

 

 
 

Klas 5 
 

SE Stofomschrijving duur periode weging 

examen- 
dossier 

weging 

over- 
gang 

herkansbaar 

2 H 6 t/m 10 120 1 3 1 ja 

3 H 11 t/m 17  120 3 5 1 ja 

 

 

 

Klas 6 
 

SE Stofomschrijving duur periode weging 

 

herkansbaar 

4 H 18 t/m 23 120 1 5 ja 

5 H 24 t/m 29 120 3 5 ja 

 

Bepaling SE-cijfer Economie: (2*SE1 + 3*SE2 + 5*SE3 + 5*SE4 + 5*SE5)/20 

 

NB herkansingsregel doublanten: Toetsen moeten worden overgedaan en laatst 

behaalde cijfer telt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Wiskunde A                    

Klas 6 

 

 

Bepaling SE cijfer (1+1+1):3 

 
NB. SE cijfers kunnen door doublanten/gezakten niet worden meegenomen. 
 
 
 
 
 
 

SE Stofomschrijving Duur Periode Weegfactor Herkansbaar Hulpmiddelen  

        

1 -H12 Exponenten 

en Logaritmen 

-H9 en H11 

Kansrekening en 

Excel  

-H15.1 

Algebraïsche 

vaardigheden 

-H15.2 Werken met 

formules 

120 

min. 

1 1 Ja Schoollaptop 

en GR in 

examenstand 

 

2 -H 13 Differentieren 

-H 10, 

8.4,8.5,15.3,15.4 

Veranderingen, 

differentieren, 

exponenten, 

logaritmen 

100 

min. 

2 1 Ja GR in 

examenstand 

 

3 -Toets over de hele 

stof. 

Accent op H 14 

Rijen en 

goniometrie 

-AC2 H K.1,K.2 

Lineair 

programmeren 

- H 

1,2,5,8.1,8.2,8.3 

15.5 en 15.6 

Combinatoriek, 

Rijen, SinusoÏden, 

Examenopgaven 

100 

min. 

3 1 ja GR in 

examenstand 

 



Wiskunde B  

Klas 6                 

 

 

Bepaling SE cijfer (1+1+1):3 

NB. SE cijfers kunnen door doublanten/gezakten niet worden meegenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

SE Stofomschrijving Duur Periode Weegfactor Herkansbaar Hulpmiddelen  

        

1 -H13 Limieten en 

asymptoten 

-H2,3,5,6,9,16.1,16.3 

Differentieren, 

machten, 

exponenten, 

logaritmen, 

vergelijkingen 

oplossen 

 

100 

min. 

1 1 Ja GR in 

examenstand 

 

2 -H14 Meetkunde 

toepassen 

-H7,12,16.4,16.5 

Goniometrie en 

meetkunde 

 

100 

min. 

2 1 Ja GR in 

examenstand 

 

3 -Toets over alle stof. 

Accent op H15 

Afgeleiden en 

primitieven 

-B3 H K.1,K.2 

Integratietechnieken 

-H4,8,10,16.2,16.6 

Meetkunde, 

Differentieren, 

Intergreren 

100 

min. 

3 1 ja GR in 

examenstand 

 



Wiskunde C                

Klas 6 

 

Bepaling SE cijfer (1+1+1):3 

 
NB. SE cijfers kunnen door doublanten/gezakten niet worden meegenomen. 

 
 

 

 

 

 

SE Stofomschrijving Duur Periode Weegfactor Herkansbaar Hulpmiddelen  

        

1 -H12 Logisch 

redeneren 

-H9 en H11 

Kansrekening en 

Excel  

-H15.1 

Algebraische 

vaardigheden  

-H15.4 Logisch 

redeneren  

 

120 

min. 

1 1 Ja Schoollaptop 

en GR in 

examenstand 

 

2 -H13 Allerlei 

formules 

-H8 Rijen en 

veranderingen 

-H15.2 

Veranderingen 

-H15.3 Verbanden 

 

100 

min. 

2 1 Ja GR in 

examenstand 

 

3 -Toets over alle 

stof. 

-Accent op H14 

Meetkundige 

figuren 

-AC2 H K.1,K.2 

Lineair 

programmeren 

-H10 Meetkunde 

-H15.5 Vorm en 

Ruimte 

-H15.6 

Pilotexamens 

100 

min. 

3 1 ja GR in 

examenstand 

 



 

Natuurkunde  

 

Klas 4  

SE Stofomschrijving duur periode Weging 

examen 

Weging 

overgang 

Herkans- 

baar 

Hulp- 

middelen 

1 PO1: In tweetallen 

uitvoeren van een 

experiment 

 1 1 1 Nee Binas, 

Reken-

machine, 

boeken 

 

 

Klas 5  

 
SE Stofomschrijving duur periode Weging 

examen 

Weging 

overgang 

Herkans- 

baar 

Hulp- 

middelen 

2 Herhaling klas 4  

H7: Cirkelbewegingen 

 

H8: Arbeid en energie 

 

120 

min 

1 1 1 Ja 

 

Binas, 

Reken-

machine 

3 H9: Trillingen en golven 120 

min 

2 1 1 Ja 

 

Binas, 

Reken-

machine 

4 H10: Elektrische en 

magnetische velden 

120 

min 

3 1 1 Ja 

 

Binas, 

Reken-

machine 

5 PO2: Keuzekatern  4 1 1 Nee 

 

Binas, 

Reken-

machine 

6 PO3: Modelleren  4 1 1 Nee Binas, 

Reken-

machine 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Klas 6  

SE Stofomschrijving duur periode Weging 

examen 

Herkans- 

baar 

Hulp- 

middelen 

7 H11: Astrofysica 

H13: Quantumwereld 

120 

min 

1 2 Ja 

 

Binas,  

Reken-

machine 

8 H12: Medische beeldvorming 

Keuzekatern D: Relativiteitstheorie 

120 

min 

2 2 Ja 

 

Binas, 

Reken-

machine 

9 Alle examenstof voor het centraal 

eindexamen 

120 

min 

3 2 Ja 

 

Binas, 

Reken-

machine 

10 PO4: Ontwerpen en uitvoeren 

van een (serie) experiment(en) 

 1/2/3 2 Nee 

 

Binas, 

Reken-

machine 

 
 
Bepaling eindcijfer schoolexamen klas 6: 

- PO1    (klas 4):   weging 1 

- SE2-4  (klas 5):   weging 1 

- PO2-3  (klas 5):   weging 1 

- SE7-9  (klas 6):   weging 2 

- PO4  (klas 6):   weging 2    

 

Bepaling SE-cijfer Natuurkunde: 

(PO1+SE2+SE3+SE4+PO2+PO3+2SE7+2SE8+2SE9+2PO4)/14 

 
NB herkansingregel doublanten: 

 

 Alle SE toetsen moeten worden overgedaan en alle voorgaande cijfers 

komen te vervallen. 

 Het resultaat dat voor de PO’s is behaald mag blijven staan. Als de doublant 

ervoor kiest PO’s opnieuw te maken, dan geldt dat voor alle 

deelonderwerpen en geldt het nieuw behaalde cijfer. 

 
 
 

 

 

 



 

 
Scheikunde  
 
 

Klas 5  
 

SE Stofomschrijving duur periode weging herkans- 
baar 

hulp- 
middelen 

1 Chemie overal 4 VWO: H1 tm 7 
- atoombouw/bouw van stoffen/     
   bindingen 
- zouten 
- chemisch rekenen 
- energie-efecten 
- evenwichten 

100 1 1 ja Binas 
Reken- 
machine. 

 
PO Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 
hulp- 
middelen 

2 Te bestuderen stof: scheikunde zuren/ 
basen/ redoxchemie/ zoutchemie/rekenen 
in de scheikunde/ reactievergelijkingen 
stoffenkennis/ naamgeving  

180  3 1 nee Binas 
Reken- 
machine. 

 

 
Klas 6  
 

SE Stofomschrijving duur periode weging herkans- 
baar 

hulp- 
middelen 

3 Chemie Overal 5 VWO 4e editie: H8/9/12 
Chemie overal 6 VWO 4e editie H16 
- scheikundig rekenen 
- evenwichten /zuren/ basen/ buffers  
- organische chemie/ 
- atoombouw/bindingen 

100  1 1 ja Binas 
Reken- 
machine. 

4 Chemie Overal 5 VWO 4e ed: H10/11/13 
Chemie overal 6 VWO 4e ed H17 
-  scheikundig rekenen 
- redoxchemie  
- chemische analyse  
- organische chemie 
-  polymeerchemie 

100 2 1 ja Binas 
Reken- 
machine. 

5 Chemie Overal 5 VWO 4e editie: H14 
Chemie overal 6 VWO 4e editie H15/18 
- scheikundig rekenen 
- groene chemie/ industriële chemie 
- nieuwe materialen 
- biochemie 

100  3 1 ja Binas 
Reken- 
machine. 

 
Bepaling SE-cijfer scheikunde: (SE1+PO2+SE3+SE4+SE5)/5 
NB herkansingsregel doublanten:  

 Alle SE toetsen moeten worden overgedaan en alle voorgaande cijfers komen te vervallen. 

 Het resultaat dat voor de PO is behaald, mag blijven staan. Als de doublant er voor kiest de PO 

scheikunde opnieuw te maken, dan geldt het nieuwe cijfer. 



 
 

Biologie  

Klas 4 
SE  Stofomschrijving  duur  periode  weging  

examen  

weging  

overgang  

herkans-  

baar  

hulp-  

middelen  

1  Thema 3 

Voortplanting  

Thema 4 Genetica  

90  3  5  25  ja  BINAS n.g. 

rekenmach  

2  Thema 5 Evolutie  

Thema 6 Ecologie  

90  4  5  25  ja  BINAS n.g.  

rekenmach  

 

Klas 5 

SE  Stofomschrijving  duu

r  

periode  weging  

examen  

weging 

overgang  

herkans-  

baar  

hulp-  

middelen  

3  Thema 1 Stofwisseling  

Thema 2 DNA  

Thema 3 Mens en Milieu  

90  2  15  20  ja  BINAS  

n.g  

Rekenm.  

4  Thema 4 Planten  

Thema 5 Regeling  

Thema 6 Beweging&gedrag  

90  4  15  20  ja  BINAS n.g.  

Rekenm.  

 

PO  Stofomschrijving  duur  periode  weging  
examen  

weging 
overgang  

herkans-  
baar  

hulp-  
middelen  

5  Ecologie/celbiologie 20 

SLU  

3/4  10  20  nee  geen  

 

Klas 6 

SE  Stofomschrijving  duur  periode  weging  

examen  

herkans-  

baar  

hulp-  

middelen  

6  Thema 1 Voeding  

Thema 2 Transport  

Thema 3 Gasw.(/uitscheiding)  

120  2  20 ja  BINAS  

n.g. Rekenm  

7  Biologieolympiade  100  Week 

5/6 

10  nee  BINAS  

n.g Rekenm.  

8  Thema 1 Voedig 

Thema 2 Transport 

Thema 3 (Gasw./)uitscheiding 

Thema 4 Bescherming  

120  3  20  ja  BINAS  

n.g. Rekenm  

 

NB herkansingsregel doublanten:  

 Alle SE toetsen moeten worden overgedaan en alle voorgaande cijfers 

komen te vervallen. 

 De doublant kan er voor kiezen om de PO’s opnieuw te maken om het het 

cijfer op te hogen 

 



Bepaling SE-cijfer Bio: (SE1+SE2+SE3+SE4+PO5+SE6+SE7+SE8)/100  

 
 
 
Kunst (Beeldende Vorming) 

 

 

 

Klas 5 
  

 

 

 

Klas 6 
  

SE  Stofomschrijving  duur  periode  weging  herkans- 

baar  
hulp- middelen  

5  Mondeling Kunstwerken  20  1  20  ja  -  

  

  

PO  Stofomschrijving  duur  periode  weging  herkans- 

baar  
hulp- middelen  

6  Eindstuk; keuze uit drie 

thema’s – eerste deel  

  1-2  15  nee    

7  Eindstuk; keuze uit drie 

thema’s – tweede deel  

  2-3  15  nee    

 

 

 

 

 

Bepaling SE-cijfer KuBV: (SE1+SE2+PO3+PO4+SE5+PO6+PO7)/100  

  
NB herkansingsregel doublanten: een doublant doet de SE’s over en het 

hoogste cijfer telt.  

 
 
NB het gebruik van een woordenboek Nederlands is NIET toegestaan 

bij de SE’s  

SE  Stofomschrijving  duur  periode  weging 

examen  
weging 

overgang  
herkans- 

baar  
hulp- 

middelen  

1  Beeldende Begrippen 1  45  2  10  10  ja  - 

2  Beeldende Begrippen 2  45  4  10  10  ja  - 

PO  Stofomschrijving  duur  periode  weging 

examen  
weging 

overgang  
herkans- 

baar  
hulp- 

middelen  

3  Werkstuk Metamorfose    1-2  15  15  nee  - 

4  Werkstuk Filmposter    3-4  15  15  nee  - 



 

 

 

 

 

Profielwerkstuk 
 

Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op 

geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van 

betekenis zijn in het desbetreffende profiel. Het profielwerkstuk heeft op één of meer 

vakken betrekken. Het vak of de vakken waarop het werkstuk betrekking heeft, 

maakt/maken onderdeel uit van het totale pakket (eindexamen) van de leerling. Wel 

moet altijd ten minste één groot vak betrokken zijn, een groot vak heeft in de 

bovenbouw een omvang van minimaal 400 uur.  

 

Het PWS wordt op 3 aspecten beoordeeld: 

1. Onderzoeksvoorstel en onderzoeksplan    weegfactor: 3 

2. Eindproduct        weegfactor: 5 

3. Presentatie        weegfactor: 2  

 

Toetsing: het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer.  

 

Bepaling SE-cijfer PWS: het gewogen gemiddelde van de behaalde deelcijfers. Het cijfer 

van het PWS wordt afgerond tot een heel cijfer. 

 

Het cijfer van het PWS maakt samen met het eindcijfer Maatschappijleer deel uit van het 

combinatiecijfer.  



REKENEN* 

 

Klas 5/6 
 

 Stofomschrijving duur periode weging herkans- 

baar 

hulp- 

middel

en 

 Rekentoets F3 120 Landelijke afname- 

data 

maart/april 

mei/juni 

 ja** geen 

 

 De rekentoets is geen schoolexamen, het is een verplicht onderdeel van het landelijk 

examen*. 

 De rekentoets wordt afgenomen in klas 5 en je mag de toets een keer herkansen. Dit 

mag in klas 5 maar ook in klas 6. 

 
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 maakt rekenen voor vwo-examenkandidaten 

onderdeel uit van de kernvakkenregel. Daarom is aan het begin van de derde 

afnameperiode één extra dag aangewezen waarop vwo-examenkandidaten hun 

rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra afname wordt versneld 

genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing hun 

rekentoetsresultaat kunnen meenemen in de afweging voor welk vak ze in het tweede 

tijdvak willen opgaan.  

  

 



1. OVERZICHT VAN TOETSEN EN OPDRACHTEN VOOR HET 

SCHOOLEXAMEN. 
 

klas 4 
 

Klas 4 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

Grieks SE SE SE SE 

Latijn SE SE SE SE 

Nederlands             SE  

Engels    SE 

Geschiedenis SE SE SE SE 

Aardrijkskunde  SE PO SE 

Maatschappijleer SE SE SE PO 

Economie  SE   

Natuurkunde PO    

Biologie   SE SE 

ANW PO PO PO SE+PO 

 

 

 

 

klas 5 
 

Klas 5 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

Grieks   SE SE SE 

Latijn   SE SE SE 

Nederlands SE   SE 

Engels    SE 

Frans  SE SE  

Duits  SE   

Geschiedenis SE SE SE/PO SE 

Aardrijkskunde  SE SE PO 

Economie SE  SE  

Natuurkunde SE SE SE PO 

Scheikunde SE  PO  

Biologie  SE PO SE+PO 

KuBV PO SE+PO PO SE+PO 

 

  



 

klas 6 
 

Klas 6 Periode 1 Periode 2 Periode 3 

Grieks SE  SE 

Latijn SE  SE 

Nederlands  SE SE 

Fries SE  SE+PO 

Engels SE 2 SE’s SE 

Frans SE 2 SE’s 2 SE’s 

Duits 2 SE’s SE SE 

Geschiedenis SE  SE 

Aardrijkskunde SE  SE 

Filosofie SE SE SE 

Economie SE  SE 

Wiskunde A-C SE SE SE 

Natuurkunde SE+PO SE+PO SE+PO 

Scheikunde SE SE SE 

Biologie  SE SE 

KuBV SE PO PO 

PWS PO   

  



 


