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Voorwoord.

Aan de ouders / verzorgers van alle leerlingen
Aan de leerlingen

Geachte ouders / verzorgers en leerlingen,

U leest nu het voorwoord van het Programma van Toetsing en Afsluiting  2016-2018

Het PTA vervult de volgende functies:
voor leerlingen en ouders: inzicht geven in de inhoud, aard en planning van toetsing,
voor de school: vastleggen en bewaken van de toetsing  t.b.v. schoolleiding en docenten,
voor inspectie: toezicht houden op de uitvoering van de regelgeving door de school.

Het PTA bestaat uit:

Een algemeen deel
1) algemene informatie over leerwegen,
2) met algemene informatie over het eindexamen,
3)met algemene bepalingen,
4) het schoolexamen,
5) met belangrijke artikelen uit het examenreglement.



4) het schoolexamen,
5) met belangrijke artikelen uit het examenreglement.

Een vakinhoudelijk deel
waarin de leerstof voor alle vakken is beschreven met daarbij de toetsen, opdrachten, handelingsdelen, etc. en hun weging.

Dit vakinhoudelijke deel komt binnenkort op de site 
(vanaf september-oktober).
Op aanvraag kunt u ook een papieren versie ontvangen.

Het is belangrijk om vooral ook  het algemene gedeelte goed te lezen. Het vakinhoudelijke deel is meer een naslagwerk, dat in de lessen nogmaals aan de 
orde komt. De docenten zullen met de leerlingen de werkwijze nog doorspreken. Per vak is er wel verschil in inhoudelijke delen.
In principe zijn voor alle vakken opdrachten beschreven, die uitgevoerd moeten worden in dit schooljaar.

Alle personeelsleden van het BCPL, locatie Herle, wensen jullie veel succes bij je studie.

Namens  de directie,

J. Rompen, 
secretaris van het examen

1) Leerwegen leiden op voor het  vervolgonderwijs.

Het vmbo heeft een tweeledig doel: een verbeterde aansluiting op het vervolgonderwijs en recht doen aan de grote verscheidenheid aan leerlingentypes 
binnen het vmbo. 
Om dit te bereiken zijn er 4 leerwegen te onderscheiden:
1. de basisberoepsgerichte leerweg;
2. de kaderberoepsgerichte leerweg;
3. de gemengde leerweg;
4. de theoretische leerweg.

De namen van de leerwegen zijn ontleend aan de kwalificatiestructuur van het vervolgonderwijs. Deze is vastgelegd in de wet educatie beroepsonderwijs 
(WEB). 
De WEB onderscheidt opleidingen op vier niveaus:



(WEB). 
De WEB onderscheidt opleidingen op vier niveaus:

Niveau
Opleiding
Duur

Het assistentenopleidingen (entree opleidingen)
0,5 - 1 jaar

De basisopleidingen (niveau 2)
2-3 jaar

De vakopleidingen (niveau 3)
2-4 jaar

De middenkaderopleidingen (niveau 4)
3-4 jaar

Op elke van deze niveaus worden twee leerwegen onderscheiden:
de beroepsopleidende leerweg (BOL) dat een praktijkdeel heeft met de omvang van tenminste 20 % en minder dan 60 % van de studieduur;
de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  (voorheen het leerlingwezen), met een praktijkdeel van 60 % of meer van de studieduur

Vanuit de 4 leerwegen die het vmbo onderscheidt zijn er 4 doorstroommogelijkheden:

A. Leerlingen zonder vmbo-diploma kunnen instromen in de entree opleidingen (assistentenopleiding). 

B. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt voor op de niveau 2-opleidingen in het vervolgonderwijs (BOL & BBL). 

C. De kaderberoepsgerichte leerweg en de TL-PLUS  (de gemengde en theoretische leerweg) bereiden alle drie voor op opleidingen die 
kwalificeren op de niveaus 3 en 4 van de kwalificatiestructuur van het beroepsonderwijs. Er ontstaan dus drie routes naar dezelfde 
bestemming met een verschillende mix van algemene en beroepsgerichte inhouden, afhankelijk van de voorkeur van de leerling. 

D. Leerlingen uit de theoretische en de TL-PLUS-leerweg kunnen instromen in het Havo. 
Neem hiervoor tijdig contact op met de schooldecaan, mevr. Rompen-Agouzoul.



II. Algemene examenbeschrijving.

Deze examenbeschrijving geldt voor alle vakken en programma’s in alle leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de 
gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Specifieke zaken zijn vermeld in de examenbeschrijving per vak of programma.

2) Het examen
Het examen bestaat per vak of programma uit
een schoolexamen en een centraal examen
of uitsluitend uit 
een schoolexamen.

De volgende vakken uit het gemeenschappelijk deel kennen uitsluitend een schoolexamen: maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en  kunstvakken 1 
(CKV).
Voor de vakken Nederlands en Engels uit het gemeenschappelijk deel, de vakken uit het sectordeel en de vakken of programma’s uit het vrije deel die tot 
het eindexamen vmbo kunnen behoren, is er zowel een schoolexamen als een centraal examen. 
Als het examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen is de richtlijn dat het schoolexamen betrekking heeft op ongeveer 2/3 deel van het 
examenprogramma en het centraal examen op ongeveer 1/3 deel. Het schoolexamen omvat ten minste die exameneenheden die niet in het centraal 
examen worden getoetst.
In de specifieke examenbeschrijvingen per vak of programma is aangegeven welke exameneenheden in het schoolexamen en welke exameneenheden in 
het centraal examen worden of kunnen worden getoetst.

Examenprogramma per leerweg
Voor de basisberoepsgerichte leerweg bestaat het examenprogramma uit de eindtermen van het kerndeel, voor zover deze niet gecursiveerd zijn.
Voor de kaderberoepsgerichte leerweg bestaat het examenprogramma uit het kerndeel en voor de beroepsgerichte programma’s bovendien uit het 
verrijkingsdeel dat voor deze leerweg is vastgesteld.
Voor de gemengde leerweg en voor de theoretische leerweg bestaat het examenprogramma uit het kerndeel en het verrijkingsdeel van de algemene 
vakken. Voor de beroepsgerichte programma’s in de gemengde leerweg gelden de exameneenheden van het kerndeel.

Schematisch:

Basisberoeps-gerichte leerweg
Kaderberoeps-gerichte leerweg
Gemengde leerweg
Theoretische leerweg
Algemene vakken



Theoretische leerweg
Algemene vakken
kerndeel
kerndeel 
kerndeel en verrijkingsdeel
kerndeel en verrijkingsdeel
Beroepsgerichte programma’s
kerndeel 
kerndeel en verrijkingsdeel
kerndeel gemengd
n.v.t.

Het centraal examen
Het centraal examen kan bestaan uit:
een centraal schriftelijk examen (CSE)
een centraal praktisch examen (CPE)
een centraal schriftelijk/praktisch examen(CSPE)

-een centraal schriftelijk examen
Het gaat om een toets waarbij kandidaten vragen en opdrachten, eventueel met behulp van informatie- en communicatietechnologie, schriftelijk 
beantwoorden. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een bindend correctievoorschrift of beoordelingsmodel. Een tweede correctie door een 
gecommitteerde behoort tot de mogelijkheden.
Voor kader- en basisleerlingen is dit een digitale toets (computer/beeldschermtoets)
-een centraal praktisch examen
Het gaat om het uitvoeren van een centraal vastgestelde opdracht waarbij zowel het proces van uitvoering als het product wordt beoordeeld. De 
beoordeling vindt plaats door de examinator aan de hand van bindende beoordelingscriteria. Er is sprake van medebeoordeling door een gecommitteerde.
een centraal schriftelijk / praktisch examen
Het gaat om een centraal vastgestelde opdracht waarbij schriftelijke en praktische exameneenheden geïntegreerd getoetst worden. De beoordeling vindt 
plaats door de examinator aan de hand van bindende beoordelingscriteria. Er is sprake van medebeoordeling door een door de directeur aan te wijzen 
tweede examinator.

Voor de algemene vakken wordt in alle leerwegen alleen een centraal schriftelijk examen afgenomen. 

Het schoolexamen 
Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende onderdelen



Het schoolexamen 
Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende onderdelen
schriftelijke en mondelinge toetsen
Het werk wordt beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift waarin mogelijke antwoorden en een puntenverdeling zijn opgenomen.
praktische opdrachten
Bij alle vakken en programma’s komen praktische opdrachten voor, waarbij zowel het proces als het product wordt beoordeeld. Beoordeling vindt plaats 
aan de hand van vooraf aan de kandidaat bekend gemaakte criteria. De kandidaat kan de praktische opdracht de vorm geven van een product of werkstuk 
of een presentatie. Elke kandidaat dient ten minste twee praktische opdrachten van ten minste 10 uur te hebben uitgevoerd.
een handelingsdeel
In het handelingsdeel gaat het om opdrachten waarvan per kandidaat door de examinator moet worden vastgesteld of deze naar behoren zijn uitgevoerd. 
De uitvoering van een opdracht die tot het handelingsdeel behoort, blijkt uit een notitie van de kandidaat waarin aandacht besteed is aan de ervaring met 
de opdracht. Deze notitie maakt deel uit van het handelingsdeel.
Per leerling bestaat het handelingsdeel uit de verschillende vakspecifieke delen en uit een vakoverstijgend deel. Het vakoverstijgende deel per leerling bevat 
ten minste een opdracht in het kader van oriëntatie op leren en werken.
een sectorwerkstuk voor de kandidaten van de gemengde en de theoretische leerweg (TL+)
Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. De kandidaat dient aan het sectorwerkstuk ten minste 20 uur 
te besteden.
Bij het sectorwerkstuk wordt zowel het proces als het product beoordeeld. De beoordeling vindt plaats door minimaal twee docenten aan de hand van 
criteria die vooraf  aan de kandidaat bekend zijn gemaakt. Het sectorwerkstuk moet met een voldoende resultaat worden afgesloten en wordt apart op de 
cijferlijst vermeld. 
In plaats van de waardering voldoende kan ook de waardering goed worden toegekend. Het sectorwerkstuk weegt niet mee in het cijfer voor het 
schoolexamen van afzonderlijke vakken. 

De toetsen en opdrachten die deel uitmaken van het schoolexamen, dienen aantoonbaar representatief te zijn voor de desbetreffende eindtermen uit het 
examenprogramma. De vakspecifieke vaardigheden dienen een substantieel onderdeel te zijn van de toetsing in het schoolexamen. De basisvaardigheden 
zoals genoemd in de exameneenheden K/2 van de algemene vakken, dienen gespreid over de vakken in het schoolexamen te worden opgenomen.

Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. 
Het examendossier bevat:
een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten
een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen
informatie over het handelingsdeel.

Het examendossier kan gespreid over het derde en vierde leerjaar worden opgebouwd. Voor de basis, kader, theoretische en de gemengde leerweg (TL+) 
begint de opbouw van het dossier in ieder geval in het derde leerjaar omdat het dossier ook de afsluiting van de verplichte extra vakken van het derde 
leerjaar omvat waarin geen eindexamen wordt afgelegd. Ook wanneer vakken die alleen een schoolexamen kennen - de vakken maatschappijleer, 
lichamelijke opvoeding en de kunstvakken uit het gemeenschappelijk deel - in het derde leerjaar worden afgesloten, begint de opbouw van het dossier in 



leerjaar omvat waarin geen eindexamen wordt afgelegd. Ook wanneer vakken die alleen een schoolexamen kennen - de vakken maatschappijleer, 
lichamelijke opvoeding en de kunstvakken uit het gemeenschappelijk deel - in het derde leerjaar worden afgesloten, begint de opbouw van het dossier in 
het derde leerjaar.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
ICT maakt onderdeel uit van de beroepsgerichte programma’s. ICT is ook onderdeel van de exameneenheid Basisvaardigheden van de algemene vakken. Als 
zodanig maakt ICT verplicht onderdeel uit van het schoolexamen. 

Het eindcijfer 
Het eindcijfer voor het examen komt als volgt tot stand:
Per vak of programma wordt het cijfer voor het schoolexamen gecombineerd met het cijfer voor het centraal examen. Met ingang van het schooljaar 2011-
2012 geldt voor alle leerwegen dat het cijfer voor het schoolexamen voor 1/2 en het cijfer voor het centraal examen voor 1/2 het eindcijfer bepaalt. Dus bij 
alle leerwegen bepalen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen het eindpunt voor elk de helft (Se:Ce = 1:1).

Het cijfer voor het schoolexamen is samengesteld uit de cijfers en beoordelingen voor de toetsen en praktische opdrachten, zodanig dat er aantoonbaar 
sprake is van een evenwichtige bijdrage van de verschillende onderdelen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting legt de school de weging van de 
verschillende onderdelen van het examendossier vast.

Samenvatting Centrale Examinering
Basisberoepsgerichte leerweg 
Het centraal examen in de basisberoepsgerichte leerweg (BL) heeft bij de algemene vakken de vorm van een centraal schriftelijk examen (CSE) en in de 
beroepsgerichte vakken een combinatie van een centraal praktisch examen (CPE) en een centraal schriftelijk examen (CSE)  nl. het centraal 
schriftelijk/praktisch examen (CSPE.).
Het CSE in de BL is een computertoets en duurt 60 minuten (bij Nederlands en wiskunde 90 min.).
In de basisberoepsgerichte leerweg geldt voor de bepaling van het eindcijfer het rekenkundig gemiddelde van het SE en CE (beide cijfers wegen even 
zwaar).

Kaderberoepsgerichte leerweg
Het centraal examen in de kaderberoepsgerichte leerweg (KL) heeft bij de algemene vakken de vorm van een centraal schriftelijk examen (CSE) en in de 
beroepsgerichte vakken een combinatie van een centraal praktisch examen (CPE) en een centraal schriftelijk examen (CSE)  nl. het centraal 
schriftelijk/praktisch examen (CSPE.).. 
Het CSE in de KL is een computertoets en duurt 90 minuten.(Ne en wi 120 min.)
In de kaderberoepsgerichte leerweg geldt voor de bepaling van het eindcijfer het rekenkundig gemiddelde van het SE en CE (beide cijfers wegen even 
zwaar).



zwaar).

Gemengde en theoretische leerweg (TL+)
Het centraal examen in de gemengde en theoretische leerweg kent eveneens een CSE en een CSPE (alleen gemengde leerweg). Het CE bestaat hier voor alle 
vakken uit een CSE + bij de gemengde leerweg ook uit een CSPE. Een zitting van het CSE duurt 120 minuten.
In de gemengde en theoretische leerweg (GL en TL) geldt voor de bepaling van het eindcijfer het rekenkundig gemiddelde van het SE en CE (beide cijfers 
wegen even zwaar).

3) Algemene bepalingen.

1. Inleiding.
De basis voor alle regels voor  eindexamens voor de leerlingen van het vmbo is neergelegd in artikel 29 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs. In dit artikel wordt onder meer bepaald, dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften vastgesteld worden omtrent de 
eindexamens, die niet voor alle leerlingen van een school dezelfde vakken behoeven te omvatten.
Deze algemene maatregel van bestuur is, ingaande 1 augustus 1990, 
het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO d.d 10 juli 1989, gewijzigd
d.d 25 juni 1993, d.d.15 november 1997, d.d 25 mei 1998 en d.d. 28 juli 2000.
In dit besluit zijn regelingen opgenomen over:
- de organisatie van het schoolexamen,
- het centraal examen,
- de uitslag, herkansing en diplomering,
- hoe te handelen in bijzondere omstandigheden.
Een en ander betekent, dat de regelingen ter zake van en rond het eindexamen geregeld zijn in drie reglementen, te weten
het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO;
het Examenreglement voor scholen van SVOPL (ons schoolbestuur) ;
het Programma van Toetsing en Afsluiting van het BeroepsCollege Parkstad Limburg, locatie Herle.

Het eindexamen wordt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag  en de directeur van het BCPL locatie Herle afgenomen door 
de examinatoren.
De voorzitter van het examen is mevrouw D. Viguurs, directeur BCPL locatie Herle.
De secretaris van het examen is de heer J. Rompen.

Leerlingen en/of hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers mogen op verzoek de wettelijke bepalingen over het examen inzien op
school. Examenbesluit en Inrichtingsbesluit liggen op de school ter inzage bij de secretaris van het examen.



school. Examenbesluit en Inrichtingsbesluit liggen op de school ter inzage bij de secretaris van het examen.

In gevallen waarin het examenreglement niet voorziet, beslist de schoolleiding, eventueel na overleg met de inspectie.

2. Inrichting van het onderwijs.
De invoering van het vmbo gaat samen met veranderingen in de examensystematiek. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn: alle
leerwegen kennen schoolexamens en centrale examens. 
Het schoolexamen is dat gedeelte van het examen, dat iedere school op haar eigen wijze mag afnemen, over de gehele periode van het 
derde en vierde leerjaar, uiteraard binnen de wettelijke bepalingen. Het centraal examen  vindt plaats aan het einde van het vierde leerjaar 
in de periode april-juni.

Periodes van het schoolexamen.
Het BCPL locatie Herle verdeelt het schoolexamen voor de vakken genoemd in het PTA in twee studiejaren, nl.:
Leerjaar 3 en leerjaar 4.
Deze twee leerjaren bevatten een doorlopende rapportage van behaalde cijfers voor het schoolexamen (SE).

Doorstroming.
Aan het einde van het derde leerjaar wordt aan de hand van de overgangsnormen bepaald :
- of een leerling bevorderd kan worden naar leerjaar 4;
- welke leerweg bij bevordering gevolgd kan worden.
Als een leerling moet doubleren, dan ontvangt deze een nieuw PTA voor het dan geldende schooljaar en zal alle onderdelen opnieuw 
moeten afsluiten.
Bij een aantal vakken start het schoolexamen pas in leerjaar 4.  In dat geval worden deze vakken opgenomen in het PTA van volgend 
schooljaar.
De opleidingen zijn als volgt gegroepeerd:
- Leerlingen van het lwoo volgen in leerjaar 3 en 4 de basisberoepsgerichte leerweg .
- Leerlingen van het vmbo binnen de beroepsgerichte leerweg volgen in leerjaar 3 een combinatie van  de basisberoepsgerichte (BBL) en 
kaderberoepsgerichte (KBL) leerweg. Aan het einde van leerjaar 3 wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de wens van leerlingen 
en ouders bepaald, welke leerweg in leerjaar 4 definitief  afgerond zal worden. In leerjaar 4 volgen de leerlingen dan zoveel mogelijk in 
homogene groepen de AVO-vakken van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg en het afdelingsprogramma in gecombineerde, 
heterogene groepen binnen de afdeling.
- Leerlingen van het vmbo binnen de theoretische en gemengde leerweg volgen in leerjaar 3  het programma van de gemengde leerweg 
binnen de gekozen sector. 
Aan het einde van leerjaar 3 wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de wens van leerlingen en ouders bepaald, welke leerweg 
in leerjaar 4 definitief  afgerond zal worden. In leerjaar 4 volgen de leerlingen dan  de theoretische leerweg of de gemengde leerweg (TL+).

Terminologie.
kandidaten:



Terminologie.
kandidaten:
daarmee worden leerlingen bedoeld die aan schoolexamens en centrale examens deelnemen;
vakken:
overal waar ‘vakken’ staat, mag ook ‘deelvakken’ worden gelezen;
handelingsdeel: overal waar ‘handelingsdeel’ staat, mag ook ‘onderdelen van het 
handelingsdeel’ worden gelezen;
opleiding:
leerjaar 3 en 4 van een gevolgde afdeling;
examinator:
de docent die de lessen in dat vak verzorgt waaraan een toets of opdracht is gekoppeld.

3. Keuze van examenvakken.
Het kiezen van examenvakken vindt plaats aan het einde van leerjaar 3 en wordt begeleid door mevr. Rompen-Agouzoul, decaan 
bovenbouw. De keuze van de examenvakken moet afgerond zijn op de laatste schooldag  van leerjaar 3 doch uiterlijk vóór 1 oktober van het 
schooljaar waarin examen wordt afgelegd.
Deze keuze is mogelijk voor zover het bevoegd gezag de kandidaten in de gelegenheid heeft gesteld in die vakken onderwijs te volgen in het 
laatste leerjaar.

4. Regeling bij ziekte / verhindering van de kandidaat tijdens het schoolexamen.
4.1 Indien een kandidaat door ziekte niet in staat is aan een toets deel te nemen, dienen de ouders / verzorgers dit  altijd telefonisch of 

schriftelijk te berichten aan de  directeur of de secretaris van het examen, of diens plaatsvervanger,  ruim vóór aanvang van de toets 
(tussen 08.00 uur en 08.30 uur telefonisch berichten aan de receptiemedewerker).
Is bij aanvang van de toets geen bericht ontvangen, dan treedt artikel 5 “onregelmatigheden” in werking.

4.2 In gevallen waarbij de directeur in overleg met de examinator van oordeel is, dat de kandidaat wegens een geldige reden een toets 
verzuimd heeft, is herkansing van die toets mogelijk .  De kandidaat meldt zich dan zo spoedig mogelijk bij de examinator om afspraken te 
maken over de herkansing. Als de kandidaat zich niet meldt, vervalt de herkansingsmogelijkheid.

4.3 Komt een leerling te laat bij een schriftelijke schoolexamentoets, dan kan hij/zij geen aanspraak maken op verlenging van de toetstijd. Komt 
een leerling meer dan een half uur te laat, dan wordt hij/zij niet meer toegelaten en wordt de toets met het cijfer 1.0 beoordeeld. Te laat 
komen bij mondelinge schoolexamentoetsen en luistertoetsen wordt niet toegestaan. In geval van, wordt betreffende examentoets
beoordeeld met 1.0

5. Onregelmatigheden.
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen en/of centraal examen aan een onregelmatigheid schuldig 
maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen.
2. De volgende maatregelen kunnen afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen worden:
-het toekennen van het cijfer 1.0 voor een toets of opdracht van het schoolexamen of centraal examen,
-het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen  of het centraal examen,



-het toekennen van het cijfer 1.0 voor een toets of opdracht van het schoolexamen of centraal examen,
-het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen  of het centraal examen,
-het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen,
-het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen 
onderdelen.
3. Het besluit waarbij een bovengenoemde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, 
indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.
4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd 
gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken. In 
overeenstemming met de wet wordt het beroep binnen drie dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk 
ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het 
beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo 
nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen 
onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, 
aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie.

6. Commissie van Beroep BCPL locatie Herle, Postbus 31076,  6370 AB Landgraaf
Samenstelling namens alle scholen van SVOPL:
Voorzitter,  Dhr. R. Bonekamp, lid College van Bestuur.
Lis 1, Dhr. P.W.M. Thönissen, rector Sintermeertencollege (namens avo)
Lid 2, Mevr. A.M.G. Wijnands, directeur BeroepsCollege P.L. (namens vmbo)
Akerstraat 85-87,  6417 BK Heerlen

4) Schoolexamen

IV.1 Het schoolexamen bevat:
schriftelijke en/of mondelinge toetsen, die worden beoordeeld met een cijfer;
praktische opdrachten, die worden beoordeeld met een cijfer;
handelingsdelen, waarbij het gaat om opdrachten waarvan per kandidaat door de examinator moet worden vastgesteld of deze ‘naar 
behoren ‘ zijn uitgevoerd; een sectorwerkstuk voor kandidaten van de theoretische en de gemengde leerweg; in het kader van het 
sectorwerkstuk verzamelt de kandidaat schriftelijke documentatie.
Het schoolexamen strekt zich uit tot alle vakken waarin de kandidaat examen doet.
Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier.

IV.2 Het examendossier bevat:
een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten,
een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen,



een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten,
een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen,
informatie over het handelingsdeel,
informatie over het sectorwerkstuk.
Het examendossier wordt gespreid over het derde en vierde leerjaar opgebouwd.

IV.3 Beoordeling en weging.
Van iedere beoordeling, die meetelt bij het bepalen van het eindcijfer voor het schoolexamen, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig 
mogelijk in kennis.

De examinator drukt zijn/haar oordeel over kennis, inzicht en vaardigheid van een kandidaat in elk geval uit in een cijfer met een schaal van 
1 tot 10 met de daar tussenliggende cijfers tot op één decimaal.
Bij praktische opdrachten wordt zowel het proces van de totstandkoming, het product zelf als de presentatie in de beoordeling betrokken.

Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de cijfers die zijn behaald, rekening houdend met het ’gewicht’ van de 
afzonderlijke onderdelen.
In het vakinhoudelijke deel van het PTA wordt het gewicht van elk onderdeel aangegeven. Als een onderdeel een gewicht heeft van -3-, dan 
betekent dit, dat het cijfer voor dat onderdeel 3 keer telt.

Voor aanvang van het centraal examen (C.E.) wordt de kandidaat , middels een rapport, van zijn eindcijfer voor het schoolexamen in kennis 
gesteld.

IV.4 Herkansing van het schoolexamen.
Onderdelen van het schoolexamen, zoals handelingsopdrachten, die niet met ‘naar behoren’, zijn afgerond, moeten alle herkanst worden 
voordat aan het centraal examen kan worden deelgenomen.
Onderdelen van het schoolexamen die met een cijfer beoordeeld worden, zijn meestal niet herkansbaar. Dit kan per vak of deelvak
verschillen. Bij alle vakken of deelvakken is vooraf in het PTA aangegeven of de toets herkansbaar is of niet. Herkansing is dan alleen 
mogelijk als het cijfer lager is dan 6.0 .

Inhoud van herkansing.
Praktische opdrachten kunnen alleen worden herkanst door het aanvullen of opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht. 
Schriftelijke toetsen moeten in hun geheel worden herkanst. Herkansingstoetsen hebben in beginsel dezelfde vorm, duur en gewicht als de 
oorspronkelijke toetsen. Bij handelingsdelen bestaat de herkansing uit het alsnog of nogmaals deelnemen aan een activiteit en/of het 
nogmaals inleveren van een verslag van een activiteit.

Inhalen wegens afwezigheid.
Het recht op inhalen van toetsen, opdrachten  of handelingsdelen is afhankelijk van de reden van afwezigheid op het moment van de toets 



Inhalen wegens afwezigheid.
Het recht op inhalen van toetsen, opdrachten  of handelingsdelen is afhankelijk van de reden van afwezigheid op het moment van de toets 
of het moment van inleveren. 
Inhalen van een toets of opdracht,  kan alleen als de kandidaat wegens een geldige reden  afwezig was. De kandidaat maakt dan zo snel 
mogelijk een afspraak met zijn docent.

In het schooljaar 2017-2018  worden de toetsen bovenbouw ingehaald op elke
dinsdag  om  13.15 uur in lokaal 103.

Een  praktische opdracht of een andere ‘inleveropdracht‘  moet, indien een kandidaat op de inleverdatum wegens een geldige reden 
afwezig was, door of namens de kandidaat worden ingeleverd op de eerstvolgende dag .
Lees hiervoor ook  “Regeling bij ziekte of verhindering tijdens het schoolexamen “.

Niet tijdig inleveren van opdrachten.
Praktische opdrachten en in te leveren onderdelen van het handelingsdeel, moeten ingeleverd worden op het door de examinator 
aangegeven tijdstip. Alleen met toestemming vooraf van de examinator, of de secretaris van het examen, mag hiervan  worden afgeweken. 
Lees hiervoor ook “onregelmatigheden”.

IV.5    Het rapportcijfer.

De overgangsbeslissing wordt gebaseerd op het jaarcijfer.
In dit jaarcijfer – eind leerjaar 3 - zijn dus de resultaten van het hele schooljaar verwerkt.

IV.6 Afsluiten van het schoolexamen (Se).
Een kandidaat heeft het schoolexamen afgesloten als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt en beoordeeld en het 
sectorwerkstuk (TL+) en alle handelingsdelen met ‘naar behoren” zijn afgesloten. Indien het schoolexamen niet is afgesloten, kan de 
kandidaat voor dat vak niet aan het centraal examen deelnemen.

IV.7 Afronden bij vakken met een SE en CE

Het eindcijfer SE is een cijfer met één decimaal. De afronding hierbij is als volgt:
- is de tweede decimaal 5 of hoger dan wordt de eerste decimaal met 1 verhoogd.
- is de tweede decimaal 4 of lager dan blijft de eerste decimaal ongewijzigd.



- is de tweede decimaal 5 of hoger dan wordt de eerste decimaal met 1 verhoogd.
- is de tweede decimaal 4 of lager dan blijft de eerste decimaal ongewijzigd.
Voorbeeld: 5,45 wordt 5,5          5,44 blijft 5,4        
Maatschappijleer en Lichamelijke Opvoeding en kunstvakken 1 (CKV) kennen geen centraal examen en bestaan alleen uit een 
schoolexamen. Het eindcijfer voor het Se  wordt meteen afgerond op een heel cijfer. Daarbij wordt alleen gekeken naar de eerste decimaal.  
Is deze 5 of hoger dan wordt het cijfer naar boven afgerond. Is deze 4 of lager dan wordt het cijfer naar beneden afgerond.
Voorbeeld:  5,49 wordt 5        5,50 wordt 6.

IV.8 Examendossier.
Het examendossier bevat alle onderdelen van het schoolexamen; het bestaat uit een door de school en een door de kandidaat zelf te 
bewaren gedeelte. De school bewaart een overzicht van alle beoordelingen  die betrekking hebben op onderdelen van het schoolexamen. 
De kandidaat heeft een week de tijd om te reclameren over de beoordeling van zijn toets. Daarna ligt de beoordeling vast en kan niet meer 
gewijzigd worden. De kandidaat bewaart alle overzichten van zijn beoordelingen, leesdossier, sectorwerkstuk, praktische opdrachten , etc. . 
Voor het eventueel verlies van dossiers, sectorwerkstuk, of praktische opdrachten is de kandidaat zelf verantwoordelijk.

5) Centraal examen

V.I Algemene informatie
Samen met de schoolexamens vormen de centrale examens (CE) de afsluiting van het onderwijs in de verschillende leerwegen van het 
vmbo. 
Hieronder volgt een overzicht  van de centrale examens per vak en leerweg.

Basisberoepsgerichte leerweg:
Algemene vakken: Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Dit is een digitale toets (beeldscherm-examen)
Beroepsgericht programma:   Centraal Schriftelijk/Praktisch Examen (CSPE)
Bij deze eindtoets ligt het accent naast het uitvoeren vooral op het voorbereiden, plannen, organiseren, 
calculeren, presenteren e.d. .

Kaderberoepsgerichte leerweg:
Algemene vakken: Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Dit een digitale toets.
Beroepsgericht programma: Centraal Schriftelijk/Praktisch Examen (CSPE)
Bij deze eindtoets ligt het accent naast het uitvoeren vooral op het voorbereiden, plannen, organiseren, 



Beroepsgericht programma: Centraal Schriftelijk/Praktisch Examen (CSPE)
Bij deze eindtoets ligt het accent naast het uitvoeren vooral op het voorbereiden, plannen, organiseren, 
calculeren, presenteren e.d. .

Theoretische en Gemengde leerweg (TL+):
Algemene vakken: Centraal Schriftelijk Examen (CSE).
Beroepsgericht vak: Centraal Schriftelijk/Praktisch Examen (CSPE)
Bij deze eindtoets ligt het accent naast het uitvoeren vooral op het voorbereiden, plannen, organiseren, 
calculeren, presenteren e.d. .

V.II Richtlijnen en voorschriften. 

Aanvang  zittingen van de centrale examens.
1. Voor aanvang wordt gecontroleerd of alle kandidaten aanwezig zijn.
2. De  kandidaten maken het werk onder toezicht van de door de directeur aangewezen  personeelsleden.
3. Het werk wordt gemaakt op papier, verstrekt door de school. De school verstrekt  eveneens kladpapier. Kandidaten mogen geen papier meenemen naar 
het examenlokaal.
4. De kandidaat vermeldt zijn naam, examennummer , vak en vakdocent op zijn papier.
Na het openen van de enveloppe/omslag met opgaven, is het verboden enige mededeling of inlichting over het werk aan de kandidaten te verstrekken.
Het meenemen van andere dan toegestane boeken, tabellen en andere hulpmiddelen is niet toegestaan.
Zonder toestemming van een van de toezichthouders mag een kandidaat zich gedurende het examen niet verwijderen uit het examenlokaal.
Een van de toezichthouders controleert de gegevens op de enveloppe/omslag en daarna worden deze voorgelezen. Als alle gegevens in orde zijn bevonden, 
wordt elke enveloppe/omslag door een kandidaat gecontroleerd.
De toezichthouders controleren of de inhoud overeenstemt met de gegevens op de enveloppe/omslag. Het komt voor dat in de betreffende 
enveloppe/omslag een of meer bij de opgaven behorende bijlagen zijn verpakt.
Daarna pas worden de opgaven en de eventuele bijlage(n) uitgedeeld.
Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het examenlokaal te heersen.
Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het examenlokaal worden toegelaten. Aankomsttijd wordt op 
het proces-verbaal vermeld. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.
Kandidaten die meer dan een half uur na aanvang van de zitting aankomen, mogen niet meer deelnemen en worden direct naar de examensecretaris 
doorverwezen. Bij een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, kunnen zij voor dit vak worden verwezen naar het tweede tijdvak. Op de overige 
zittingen van het eerste tijdvak dienen zij wel te verschijnen. Indien de reden niet geldig wordt verklaard, vindt ontzegging plaats.

Tijdens de zitting van het centrale examen.
Deelname aan een zitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid
behoudt. Bij zeer bijzondere omstandigheden ( b.v. ernstige ziekte of overlijden in de familie) en ook eigen ziekteverschijnselen, dient men dit te melden bij 



Deelname aan een zitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid
behoudt. Bij zeer bijzondere omstandigheden ( b.v. ernstige ziekte of overlijden in de familie) en ook eigen ziekteverschijnselen, dient men dit te melden bij 
de secretaris. In overleg moet van te voren duidelijk worden vastgesteld, of een kandidaat in zo’n geval in staat is aan het CE deel te nemen. Zo niet, dan 
wordt de kandidaat verwezen naar het tweede tijdvak.
Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt,  kan onder begeleiding het examenlokaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de directeur 
of secretaris of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten.
-Indien de kandidaat het werk na enige tijd kan hervatten, kan na overleg de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald.
- Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, verzoekt de directeur of secretaris zo mogelijk mede op grond van een medische verklaring, aan de 
inspecteur te beslissen, dat het voor een deel gemaakte werk ongeldig is. De kandidaat mag in dit geval worden verwezen naar het tweede tijdvak.
Tijdens een zitting van het CE is het een toezichthouder niet geoorloofd andere werkzaamheden te verrichten dan toezicht houden.
De toezichthouders vullen het proces-verbaal volledig in: tijdstip van het openen van de enveloppe(n)/omslag(en), afwezige kandidaten, leerlingen die te 
laat komen, eventueel geconstateerde onregelmatigheden, tijdstip van vertrek per kandidaat en ondertekenen na afloop.
5.  De kandidaat levert zijn werk in bij de toezichthouder. Deze controleert het werk op naam en examennummer. Tevens controleert deze of  het 
ingeleverde werk compleet is. Na het inleveren van het werk mag een kandidaat onder geen beding worden toegestaan nog aan het betreffende examen  te 
werken.
Voordat de examentijd is verstreken mogen geen examenopgaven buiten het
examenlokaal worden gebracht. Deze kunnen na afloop door de kandidaten in het examenlokaal worden opgehaald.

Tijdens het einde van het centraal examen.
Een kwartier voor het einde van de examenzitting geeft een van de toezichthouders dit tijdstip aan. Vanaf dat moment is het, om organisatorische redenen, 
gewenst dat geen leerlingen meer vroegtijdig vertrekken. Dit b.v. om onrust in de laatste minuten te voorkomen.
Het werk, het proces-verbaal en resterende opgaven worden door een van de
toezichthouders onmiddellijk ingeleverd bij het uitgiftepunt van de examens.

V.III Verhindering centraal examen.
Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak aanwezig te zijn, 
wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven, het centraal examen op ten hoogste twee toetsen te voltooien.
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 de staatsexamencommissie, zijn eindexamen te voltooien.

V.IV Eindcijfer eindexamen.
Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks van1 tot en met 10.
Het eindcijfer wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het centraal examen. Bij de 
basisberoepsgerichte leerweg geldt sinds het examenjaar 2012 dat voor de bepaling van het eindcijfer het cijfer voor het schoolexamen 
even zwaar weegt als het cijfer voor het centraal examen.
Bij de andere leerwegen wegen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal ook examen even zwaar.

Afrondingen: Indien de uitkomst van bovenstaande 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.



Afrondingen: Indien de uitkomst van bovenstaande 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.
Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer. In dat geval wordt 
afgerond op de eerste decimaal.

V.V Vaststelling van de uitslag.
De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast.
Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, betrekken zij een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de uitslag. 
De overgebleven vakken dienen echter wel een compleet eindexamen te vormen.

V.VI De examenuitslag.
De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd als:

1. Alle cijfers 6 of hoger zijn; of
a. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger; of
b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 is behaald, of   

twee cijfers een 5, en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger; 
2. Voor alle vakken van het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende (5,50) is behaald.
3. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak 1(CKV) uit het gemeenschappelijke deel de kwalificatie “voldoende” of “goed” is 

behaald. Anders kan de kandidaat geen diploma behalen.
4. In de gemengde en theoretische leerweg (TL+) voor het sectorwerkstuk de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald. Anders kan de 

kandidaa geen diploma behalen.
5. De rekentoets VO ( niveau 2A voor BB en 2F voor KB-TL dient gemaakt te zijn;
6. Voor het vak Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer is behaald;
7. De beroepsgerichte stage voldoende is.

Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze schriftelijk aan iedere kandidaat bekend onder mededeling van de 
mogelijkheid tot herkansing. De uitslag is definitief als geen gebruik wordt gemaakt van de herkansing.

Leerlingen die een leerwerktraject volgen , zijn geslaagd indien zij voor de twee vakken Nederlands en het Beroepsgerichte vak het eindcijfer 6 of hoger 
hebben behaald.

V.VII Herkansing centraal examen.
1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd het recht om het centraal examen te herkansen.
2. De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de directeur vóór een door de directeur te bepalen  dag en tijdstip.
3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en aan de kandidaat medegedeeld.




