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VOORWOORD  
 

Het schooljaar zit er nog niet helemaal op, maar het einde voor de vierdejaars leer-

lingen begint toch langzaam in zicht te komen. Het begin van het jaar 2018 is volgens 

ons dan ook het geschiktste ogenblik om informatie met de examenkandidaten en hun 

ouder(s)/verzorger(s) te delen.  

In deze examengids vindt u dan ook een compleet overzicht van regels, examenroos-

ters, enkele tips voor de examens, enz. Het is dan ook enorm belangrijk dat men dit 

boekje goed bewaart, want het wordt maar één keer verstrekt. Tevens zal deze infor-

matiegids op de site van onze school worden geplaatst. 

Mede namens de directie en alle personeelsleden wensen wij  alvast alle kandidaten 

heel veel succes met de examens. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Herle  

Namens de examencommissie, 

 

J. Rompen, examensecretaris 

R. Hendrix 
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HET SCHOOLEXAMEN (SE) 

 

In leerjaar 3 en 4 hebben jullie proefwerken, overhoringen en praktijkopdrachten moe-

ten maken/uitvoeren die voortkwamen uit het Programma van Toetsing en Afsluiting 

2016-2018.  

Al deze cijfers bij elkaar opgeteld, gedeeld door het aantal, met de daarbij behorende 

wegingsfactoren, vormen uiteindelijk het gemiddelde schoolexamencijfer (SE). 

De vaststellingsvergadering van het gemiddelde SE-cijfer vindt plaats op donderdag 

29  maart 2018. Hierna staat het schoolexamencijfer (SE) definitief vast. 

Uiterlijk 28 maart 2018 moeten alle cijfers in SOM geregistreerd staan. Uiterlijk 11 april 

2018 ontvangen de kandidaten hun SE-cijfers van hun mentor.  

Deze cijfers  vormen de definitieve SE-lijst en hiermee zijn de schoolexamens dan ook  

afgerond.  

Vanaf dan staat alles in het teken van de aankomende Centrale Examens (CE). 
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HET CENTRAAL SCHRIFTELIJK PRAKTIJK EXAMEN (CSPE) 

 

Nu het schoolexamencijfer bekend is, start het centraal examen (CE). Het examen in 

de praktijkvakken noemen we het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen, kortweg 

CSPE. Dit examen bevat zowel theorie- alsook praktijkopdrachten voor het beroeps-

gerichte vak. 

BIJZONDERHEDEN CSPE-WEEK: 

Maandag 7 mei wordt gestart met de praktijkexamens (CSPE) volgens het met de 

vakdocent/examinator doorgesproken rooster; tot en met dinsdag 15 mei staan de 

praktijkexamens (CSPE’S) gepland. De roosters CSPE krijg je van je praktijkdocent. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizp82s9d3KAhVCPRQKHX8xCFoQjRwIBw&url=http://www.ictjufmia.classy.be/beroepen.htm&psig=AFQjCNHp5y6LQDK7kDmn6yStci3Kd8ibow&ust=1454668691285707


EXAMENINFORMATIEGIDS 2018 
 

Pagina 6 
 

HET CENTRAAL EXAMEN (CE) 
Het centraal examen is de afsluiting van 4 jaar vmbo. 

Het centraal examen voor het vmbo zal niet voor iedere leerweg op hetzelfde moment 

zijn. Lees hieronder het schema en bekijk goed het examenrooster. 

Kijk ook goed naar het niveau waarin je examen doet: BASIS-KADER-TL/GL. 

 

AFNAME REKENTOETSEN 2 A (BASIS), 2 F (KADER EN TL), 2AER en 2ER 

1e afname :    15 januari tot en met 22 januari 2018 

2e afname :  6 maart tot en met 19 maart 2018 

 

 HET ROOSTER VOOR DE REKENTOETSEN VIND JE VERDEROP IN DIT 

BOEKJE ! 

 ZORG DAT JE STEEDS 15 MINUTEN VOOR AANVANG VAN HET EXAMEN 

AANWEZIG BENT!!! 
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DIGITALE (COMPUTER) EXAMENS 
In de week van 16 tot en met 20 april vinden de 

computerexamens voor Kader en Basis plaats in 

de lokalen 106 en 107.  

Kijk goed in de roosters voor digitale (computer) 

examens  BASIS en KADER TIJDVAK 1, elders  in 

dit boekje.  

LET OP: de examens zijn voor Basis en Kader in 

aparte roosters geplaatst!!! 

Het gepubliceerde examenrooster in “De examen-

krant” geldt dus NIET voor onze leerlingen!!! 

CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN TL/GL  
De leerlingen van de TL/GL maken de examens op papier. Alle examens worden af-

genomen in een geschikt lokaal,  volgens het landelijk rooster (voor het rooster: zie 

elders in dit boekje). 

EXAMENREGELS 
Tijdens het examen mogen de leerlingen gebruik maken van een aantal hulpmiddelen. 

Zorg dan ook dat je die hulpmiddelen dan ook  altijd bij je hebt, zodat je er gebruik van 

kunt maken als je ze nodig hebt. 

Voor alle duidelijkheid: je moet deze hulpmiddelen zelf meenemen, want ze worden 

niet door de school verstrekt.  

WAT MOET JE ZELF MEENEMEN NAAR HET EXAMEN? 

 woordenboek Nederlands (alle vakken) 

 woordenboek Duits-Nederlands en Nederlands-Duits (examen Duits) 

 woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels (examen Engels) 

verder moet je voor ieder vak de onderstaande hulpmiddelen meenemen: 

 zwarte of blauwe pen (neem ook een reservepen mee); 

 potlood en gum;  

 kleurpotloden;  

 geodriehoek;  

 elektronische rekenmachine (laat de rekenmachine vooraf controleren door je 

docent wiskunde of economie).  

 De school verstrekt het (klad)papier waarop de examens gemaakt worden. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8iMPy9t3KAhUHtxQKHccVBEUQjRwIBQ&url=https://www.hetcvte.nl/document/de_computer_bij_de_centrale_3&psig=AFQjCNFg0r_jFlEKw9zKogiZugnIn835Zw&ust=1454669071039867
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WAT MAG JE NIET MEENEMEN NAAR HET EXAMEN? 

 Mobiele telefoon                                    

 Smartwatch 

 Tas 

 Etui 

 Tipp-Ex 

OVERIGE REGELS BIJ DE EXAMENS 
 Zonder toestemming mag de kandidaat het lokaal niet verlaten; 

 Bij fraude vóór, tijdens of na een zitting van het eindexamen wordt de kandidaat 

verdere deelneming aan het examen ontzegd; 

 Tijdens en na het uitdelen van de examens heerst er volkomen rust in het exa-

menlokaal; 

 Tijdens het laatste kwartier van het examen mogen geen kandidaten het exa-

menlokaal verlaten; dit stoort te veel voor de kandidaten die nog aan het werk 

zijn! 

 Antwoorden op meerkeuzevragen met een HOOFDLETTER (A-B-C-D) note-

ren. 

AFWEZIGHEID OF TE LAAT BIJ EXAMEN? 

De ruimte waar de examens plaatsvinden, is vanaf één kwartier voor aanvang van het 

examen beschikbaar. Om geen enkel risico te nemen is een kwartier voor aanvang 

van het examen een prima moment om aanwezig te zijn! 

Bij afwezigheid bij aanvang van het examen is er geen recht om de gemiste tijd in te 

halen. Een half uur na aanvang van het examen wordt de kandidaat niet meer toege-

laten tot de examenruimte en wordt hij/zij verwezen naar het tweede tijdvak. 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://stibex.examenmanagementomgeving.nl/emo/images/articleImages/articleImage8Januari2016_8754.jpg&imgrefurl=https://stibex.examenmanagementomgeving.nl/emo/nieuwsoverzicht&h=638&w=960&tbnid=cyMXYA30YrYKAM:&docid=gN27HWjIHlxMVM&ei=ypnFVtCWFsH-avicqdAI&tbm=isch&ved=0ahUKEwjQo6CvioHLAhVBvxoKHXhOCooQMwhvKEcwRw
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HERKANSINGEN 

Kandidaten krijgen na de eerste uitslagbepaling het recht om in één vak deel te nemen 

aan de herkansing van het Centraal Examen! Het beroepsgerichte vak bij BB en KB 

mag één keer herkanst worden, los van de AVO-herkansing. Deze herkansing mag al 

plaatsvinden voordat de uitslagbepaling heeft plaatsgevonden en pas na vaststelling 

normering BGP.   

De datum, tijden en welke vakken herkanst mogen worden in het tweede tijdvak, wordt 

in overleg met de betreffende kandidaten bepaald na de vaststellingsvergadering op 

13 juni. 

13 juni ontvangen de examenkandidaten hun voorlopige cijferlijsten en dienen de leer-

lingen die voor een herkansing in aanmerking komen, zich op 14 juni te melden bij de 

heren Hendrix en Rompen volgens onderstaand schema: 

Basisberoepsgerichte leerweg:          08.30-09.00 uur; 

Kaderberoepsgerichte leerweg:         09.00-09.30 uur;  

Theoretisch en Gemengde Leerweg: 09.30-10.00 uur. 

 

 

REKENTOETS 2 A en 2 F (HERKANSING 2) 
EXAMENJAAR 2017-2018, 12-15 maart 2018 

LEERJAAR 4, LOKAAL 106/107 

DATUM TIJD LEERWEG KLAS LOKAAL 

12 maart les 2 + 3 2F 4TL 107 

12 maart les 3 + 4 2A en 2F 4 E&O2 106 

12 maart les 6 + 7 2A en 2F 4 E&O1 107 

14 maart les 3 + 4 2A en 2F 4ZW1 107 

14 maart les 6 + 7 2A en 2F 4ZW2 107 

14 maart les 6 + 7 2A en 2F 4HBR 106 

15 maart les 6, 7 + 8 AER/ ER/ 3F  107 
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CENTRALE EXAMENS: BASIS 
Dyslectische leerlingen krijgen 25% meer examentijd 

 

CENTRAAL EXAMEN: Nederlands BASIS (90 minuten) 

 tijd vak lok. klas toezicht 

16 april 8.30-10.00 
 

Ned B 106    

 
 

Ned B 107   

 

CENTRAAL EXAMEN: wiskunde + aardrijkskunde basis  

(90min wiskunde/ 60min aardrijkskunde) 

 tijd vak lok. klas toezicht 

17 april 8.30-10.00 
 

Wi B  106   

8.30-9.30 
 

Ak B 107   

 

CENTRAAL EXAMEN: economie en biologie BASIS (60 minuten) 

 tijd vak lok. klas toezicht 

18 april 8.30-9.30 
 

Ec B  106   

 8.30-9.30 
 

Bi B  107   

 

CENTRAAL EXAMEN: Engels BASIS (60 minuten) 

 tijd vak lok. klas toezicht 

19 april 8.30-9.30 
 

En B  106   

  
 

En B 107   

 

CENTRAAL EXAMEN: Duits BASIS (60 minuten) 

 tijd vak lok. klas toezicht 

20 april 8.30-9.30 
 

Du B 106   
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CENTRALE EXAMENS: KADER 
Dyslectische leerlingen krijgen 25% meer examentijd 
 

CENTRAAL EXAMEN: Nederlands KADER (120 minuten) 

 tijd vak lok. klas toezicht 

16 april 11.00-13.00 Ned K  
 

106    

11.00-13.00 Ned K  
 

107   
 

CENTRAAL EXAMEN: wiskunde + aardrijkskunde KADER  

(120min wiskunde/ 90min aardrijkskunde) 

 tijd vak lok. klas toezicht 

17 april 11.00-13.00 Wi K 
 

106   

11.00-12.30 Ak K 
 

107   
 

CENTRAAL EXAMEN: economie en biologie KADER (90 minuten) 

 tijd vak lok. klas toezicht 

18 april 11.00-12.30 Ec K  
 

106   

 11.00-12.30 Ec K  
 

107   

 11.00-12.30 Bi K  
 

107   

 

CENTRAAL EXAMEN: Engels KADER (90 minuten) 

 tijd vak lok. klas toezicht 

19 april 11.00-12.30 En K  
 

106   

 11.00-12.30 En K 
 

107   

 

CENTRAAL EXAMEN: Duits KADER (90 minuten) 

 tijd vak lok. klas toezicht 

20 april 11.00-12.30 Du K 
 

106   

      



EXAMENINFORMATIEGIDS 2018 
 

Pagina 12 
 

 

CENTRALE EXAMENS TL/GL 2018 
Dyslectische leerlingen krijgen 25% meer examentijd 

datum 

 

tijd vak lo-

kaal 

klas toezicht 

Ma 14 mei 13.30-15.30 Nederlands  4TL  

Di 15 mei 13.30-15.30 wiskunde  4TL  

Wo 16 mei 13.30-15.30 Engels  4TL  

Do 17 mei 09.00-11.00 Duits  4TL  

Do 17 mei 13.30-15.30 biologie  4TL  

Vr 18 mei 09.00-11.00 aardrijkskunde  4TL  

Wo 23 mei 13.30-15.30 economie  4TL  

 

WANNEER BEN JE GESLAAGD? 

*     a. Eén cijfer een 5 is en de andere cijfers 6 of hoger zijn; of 

b. Eén cijfer een 4 of twee cijfers een 5 en de andere cijfers 6 of hoger zijn, (wel   

    moet er dan één 7 op de eindexamenlijst staan}; 

 Het gemiddelde van alle cijfers van het CE (Centraal Examen) moet voldoende 

zijn (minimaal 5.50); 

 Voor het vak Nederlands moet minimaal een 5 gescoord zijn als eindcijfer; 

 KV1 (afsluiting leerjaar 3) en Lichamelijke Opvoeding (afsluiting leerjaar 4)  moeten 

voldoende scoren, anders kan de kandidaat géén diploma behalen; 

 Het profielwerkstuk moet voor TL-leerlingen voldoende zijn, anders kan de         

kandidaat geen diploma behalen; 

 De kandidaat moet deelgenomen hebben aan de rekentoets (BB: 2A;  KB-TL: 2F); 

 LOB dossier moet voldoende zijn. 

     LET OP: 

 Maatschappijleer telt volwaardig mee (als cijfer) en wordt in leerjaar 3 afgerond op 

een heel cijfer. 

  



EXAMENINFORMATIEGIDS 2018 
 

Pagina 13 
 

UITSLAG 
De laatste vergadering van de examencommissie vindt plaats op woensdag 13  juni, 

wanneer de uitslagen van het Centraal Examen verstuurd worden naar de scholen.. 

De mentor belt na de vergadering, de leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn.  

Alle leerlingen dienen om 16.30 uur op school te zijn voor het afhalen van de voorlopige 

uitslag/cijferlijst bij hun mentor. 

Na het laatste Centrale Examen (moeten de leerlingen nog een dag naar school ko-

men om de boeken bij mevrouw Schmeits en de sleutel van de locker (het kluisje) bij 

de heer Ten Lohuis in te leveren. Dit schema krijg je nog. 

 

Als je geslaagd bent, heb je het recht om één vak te herkansen. Zo zou je je kunnen 

voorstellen, dat je geslaagd bent met een 4 of een 5 op de lijst voor een vak, waar je 

normaal gesproken veel beter in scoort. Het advies zal dan zijn gebruik te maken van 

de herkansing om dat punt te verbeteren. Het behaalde cijfer kan nooit lager worden. 

Een ander verhaal is het als je de herkansing (tijdvak 2) nodig hebt om te kunnen 

slagen. Op 14 juni zijn de heren Rompen en Hendrix aanwezig om de kandidaten die 

in aanmerking komen voor een herkansing, aan te melden. Voor tijden zie bladzijde 9 

van dit examenboekje! Zorg er ook hier voor dat je op tijd aanwezig bent!!! De herexa-

mens vinden plaats van 18 t/m 22 juni 2018.   

CERTIFICATEN 
Kandidaten die niet geslaagd zijn en het Beroepscollege locatie Herle verlaten, ont-

vangen voor de vakken waarvoor ze als eindcijfer 5,5 of meer behaalden een getuig-

schrift/certificaat. 

DIPLOMA-UITREIKINGEN 

3 JULI 2018 
 
15.15 UUR: LEERLINGEN AANWEZIG IN AANGEGEVEN LOKAAL 

15.30 UUR: ONDERTEKENEN DIPLOMA’S O.L.V. MENTOR 

16.00 UUR: OFFICIËLE DIPLOMA-UITREIKING AULA HELDEVIERLAAN 5 

Na afloop zorgen we voor een drankje en een hapje; we maken er met z’n allen een 

mooie middag van.  
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NOG ENKELE TIPS 
 

 Bewaar dit boekje tot na de diploma-uitreiking, alles wat je moet weten staat er 

namelijk in; 

 Oefenexamens op internet zijn erg nuttig. Ga naar www.eindexamensite.nl – 

oefenen.facet.onl 

 Ga de avond voor het examen op tijd naar bed, een avondje stappen tot diep in 

de nacht is geen geweldige voorbereiding; 

 Zorg dat je op tijd komt, dat je de toegestane hulpmiddelen bij je hebt, enz. Zorg 

dat ’s avonds alles klaar is en wacht niet tot ’s morgens; 

 Maak oefenexamens, samenvattingen en opgaves van je leerstof, bekijken al-

leen heeft geen zin; 

 Zorg voor voldoende afleiding alvorens je gaat slapen; 

 Maak een goede planning van wanneer je wat bestudeert en oefent, laat je niet 

gek maken door anderen maar trek je eigen plan! 

 Zelfdiscipline is erg belangrijk: wat je je voorneemt, moet je ook doen! 

 Zorg er voor dat je altijd ruim op tijd op school bent (15 minuten voor aanvang 

van het examen bij het examenlokaal zijn). Een examenwerk mag alleen op dat 

tijdstip gebruikt worden zoals het in het examenrooster staat opgenomen; een 

ander tijdstip is dus niet mogelijk!  

 Leerlingen die er onvoldoende voor staan, zijn verplicht om extra examentrai-

ning te doen!!! 

LEERLINGEN MET EEN DYSLEXIEVERKLARING 
Neem je dyslexieverklaring altijd mee naar het examen; je krijgt daarmee maximaal 

25% extra examentijd.  

 


