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 Op weg naar het examen 2023 

http://dv.vechtdalcollege.nl/
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Beste leerling, 
 

Zoals je wellicht weet, ben ik gek op sport. Met name duursport; hardlopen en sinds 

kort zit ik ook regelmatig op de racefiets (en val ik er ook nog wel eens vanaf      ). 

Examen doen is als het lopen van een wedstrijd. Net als bij een hardloopwedstrijd 

zijn er bij een examen een aantal regels waar je je aan moet houden. Die spelregels 

zijn vastgelegd in een examenreglement. Het reglement vertelt heel precies wat wel 

en wat niet mag, maar de taal die daarbij gebruikt wordt is niet zo prettig te lezen. 

Mede daarom is dit boekje gemaakt. De samenvatting is wat minder precies, maar 

leest een stuk makkelijker. Op deze manier kun je gemakkelijk lezen waar je op moet 

letten bij het doen van examen.  

 

Wat is belangrijk? Wat mag wel? En: wat mag juist niet? Ook hier lijkt het weer op 

een wedstrijd. Van de meeste sporten weet je wel ongeveer de regels, maar je zit 

nooit met de officiële regels in je hand naar een wedstrijd te kijken. Alleen als er iets 

misgaat, bijvoorbeeld als een hardloper een kortere weg neemt richting de finish, 

dan moeten de regels precies volgens het officiële boekje worden toegepast. 

Daarnaast is er ook een jury. Mijn dochter zat op turnen, een typische jurysport. Je 

kunt dit vergelijken met de leraren die je examenwerk moeten beoordelen. Het 

oordeel van de jury staat vast. Zo is het ook bij het beoordelen van examenwerk.  

 

Naast  de spelregels is er de inhoud van het spel. Er is van tevoren aangegeven wat 

er van je verwacht wordt en hoe dat beoordeeld wordt. Dit staat allemaal 

beschreven in een programma van toetsing en afsluiting ook wel PTA genaamd. In 

dit boekje wordt zo nu en dan verwezen naar het PTA. Tenslotte vind je alle 

belangrijke data terug en ook welke hulpmiddelen je mag gebruiken bij het maken 

van de examens.  

 

Je hebt 4 jaar lang enorm je best gedaan. Gedeeltelijk in een bizarre coronatijd, 

maar je inzet heeft er toe geleid dat nu de finish in zicht is. Het enige dat je nu nog 

te doen staat is een eindsprint. Met een goede warming-up en veel zelfvertrouwen 

heb ik er alle vertrouwen in dat jij met glans gaat finishen. Ik wens je heel veel succes 

en als team zullen wij ervoor zorgen dat we je op een geweldige manier gaan 

huldigen en je ‘prijs’ gaan uitreiken! 

 

Mede namens Team Vechtdal College Dedemsvaart, 

 

Martijn van Goor 

Locatieleider 
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 Maart 2023 
       

 

Beste examenkandidaten, 
 

Het examenjaar gaan jullie de komende weken afronden met het maken van het 

digitale examen. Om het allemaal goed te laten verlopen, krijg je van ons dit 

boekje. Hierin vind je de afspraken en het rooster voor de examenperiodes van;  

 

Tijdvak Periode Uitslag 

Tijdvak 1 16 tot en met 25 mei 14 juni 

Tijdvak 2 Samen in te plannen, in overleg 

met de leerling. 
6 juli 

 

Omdat we in vmbo basis en kader de examens digitaal afnemen kunnen we 

maatwerk leveren en in overleg met jou een datum inplannen voor het tweede 

tijdvak. 

 

Lees alles goed door en bespreek het thuis, dan kan er niks misgaan.  

Heb je vragen? Kom dan gerust even langs, we helpen je graag.  

 

De komende weken sluit je een bijzonder jaar af, waarschijnlijk je laatste op het 

Vechtdal College. Wij, docenten, het onderwijsondersteunend personeel en de 

directie hebben je begeleid op weg naar de eindstreep. We hopen dat je de 

laatste weken de rust vindt om alles goed voor te bereiden en dat we je straks 

kunnen feliciteren en je je diploma mogen uitreiken.  

 

We wensen je veel succes. 

 

 

Namens het docententeam, 

 

E. Luppes en M. Wielink  

Examensecretarissen 

 

 

 

 

 

PTA  = Programma van toetsing en afsluiting 

SE  = School Examen  

CSPE =  Centraal Schriftelijk Praktisch Examen  

CPE  =  Centraal Praktisch Examen  

CSE  =  Centraal Schriftelijk Examen   
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EXAMENREGLEMENT 
 
Op dinsdag 16 mei beginnen voor klas 4 basis en kader de digitale examens. Voor 

het examen zijn een aantal regels vastgelegd door het ministerie en de inspectie. 

Deze regels gaan over: 

 

- de gang van zaken tijdens het examen; 

- gebruik van papier en hulpmiddelen; 

- wettelijke bepalingen in geval van frauduleuze handelingen; 

- wat te doen in bijzondere gevallen. 

 

Gezien het feit dat de examens landelijk zijn, moeten de regels door leerlingen, 

docenten en schoolleiding precies nageleefd worden.  

 

Lees het onderstaande goed door en voorkom moeilijkheden. 

 

1. Vanaf blz. 15 staat het rooster waarop je kunt vinden hoe laat je waar 

aanwezig moet zijn. Bekijk dit goed, het kan van dag tot dag verschillen.  

 

Bij ieder examen moet je uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn. 

 

2. Als je te laat komt voor het examen krijg je geen extra tijd. Wie een half uur of 

meer te laat komt, mag zelfs niet meer naar binnen.  

 

3. Tassen, jassen, mobiele telefoons en smartwatches mogen niet mee naar 

binnen. 

 

4. Je gaat in de zaal zitten op de plaats met jouw examennummer. Je zet je 

naam op het papier en je examennummer in het hokje. 

 

5. Rekenmachines en woordenboeken (zonder kaft) worden gecontroleerd. 

Rekenmachines mogen niet programmeerbaar zijn! 

 

6. Vanaf de start van het examen mag je niets meer zeggen. 

 

7. In principe ga je tijdens het examen niet naar het toilet. Indien het gaan naar 

het toilet onvermijdelijk is, vindt dat plaats onder begeleiding van een 

surveillant.  

 

8. Als er iets is, je moet naar het toilet of je wilt papier, waarschuw je een 

surveillant door je vinger op te steken. Ga niet van je plaats en ga niet roepen. 

 

9. Als je klaar bent, mag je op aangeven van een surveillant weggaan. Doe dit zo 

stil mogelijk. Lever het juiste werk in! Jij bent zelf verantwoordelijk en daarom 

overhandig jij zelf alles wat je in wilt leveren aan de surveillant! 
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10. De surveillant geeft aan wanneer de tijdstippen zijn waarop je mag vertrekken. 

Je mag niet binnen een uur na aanvang van het examen weggaan en een 

kwartier voor de eindtijd mag ook niemand meer weggaan. Dit om de rust in 

het lokaal te waarborgen. Na afloop van de zitting mag je de opgaven en het 

kladwerk ophalen. (Schrijf wel je naam er op.) 

 

11. Leerlingen met een dyslexieverklaring of met een medische indicatie kunnen 

gebruik maken van de mogelijkheid om een half uur extra tijd te krijgen voor 

het maken van het examen.  

 

12. Zorg ervoor dat je de goede hulpmiddelen bij je hebt. Zie daarvoor pagina 10 

van dit boekje over de toegestane en verplichte hulpmiddelen. 

 

13.  Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van door de school verstrekt 

examenpapier. 

 

14. Indien je in enig opzicht handelt in strijd met de voorschriften kan de directeur 

je de verdere deelname aan het examen ontzeggen. Er zal van 

onregelmatigheden altijd melding gedaan worden bij de inspectie. Met 

andere woorden: De kans is groot dat je dan geen diploma zult kunnen krijgen. 

 

15. Als door ziekte of bijzondere omstandigheden problemen ontstaan neem dan 

direct contact op met school; met dhr. Luppes of mevr. Wielink dan wel met de 

teamleiders dhr. van Goor of dhr. Buijse. Doe dit in ieder geval vóór aanvang 

van het examen. (Starten aan een examen telt officieel als meedoen!) 

 

16. Bijzonderheden tijdens een zitting van het examen moet je direct melden bij 

één van de surveillanten. 

 

17. Gebruik geen snoep in papiertjes of fris in blikjes en dergelijke. Dit is zeer storend. 

 

18. Op het centraal examen zijn de regels van het PTA en het examenreglement 

van toepassing. 

 

 

 

    Deze regels lijken heel streng maar in de praktijk zul je zien dat het meevalt. 
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GEBRUIK HULPMIDDELEN BIJ HET CSE            
 
1. Rekenmachine 

Bij de examens wiskunde en economie is het meenemen van een niet 

programmeerbare rekenmachine verplicht. 

Bij de andere vakken is het gebruik van zo'n rekenmachine toegestaan. 

Indien je rekenmachine tijdens het examen defect raakt, kan van een reserve-

exemplaar gebruik worden gemaakt. (Er zijn maar enkele beschikbaar!) 

CONTROLEER JE EIGEN REKENMACHINE VAN TEVOREN EN VERGEET NIET HEM MEE TE 

NEMEN NAAR HET EXAMEN! 

 

2. Basispakket hulpmiddelen 

• Schrijfmaterialen (voldoende pennen) 

• Tekenpotlood 

• Blauw en rood kleurpotlood 

• Markeerstiften 

• Liniaal met millimeter verdeling 

• Passer 

• Windroos (en/of geodriehoek) 

• Vlakgum 

• Rekenmachine 

  

3.   Woordenboek 

Voor alle examens mag een Nederlands woordenboek worden gebruikt. Voor Duits 

en Engels mag een woordenboek naar en vanuit de vreemde taal worden gebruikt. 

Woordenboeken moeten zelf worden meegenomen. Leerlingen korter dan 6 jaar in 

Nederlands, NT-2 leerlingen, waarvan Nederlands niet de moedertaal is, mogen 

gebruik maken van een woordenboek Nederlands naar de moedertaal. Hier moet 

de directie toestemming voor hebben gegeven. 

 

4.   Koptelefoon 

Bij de digitale examens is het gebruik van een koptelefoon altijd toegestaan. 

Je moet zelf zorgen voor goedwerkende oordopjes of een koptelefoon. 

Een koptelefoon of oordoppen om geluid tegen te gaan is in overleg ook 

toegestaan. Deze dien je zelf aan te schaffen. 

 

 

 
 ZORG ERVOOR DAT JE BOVENSTAANDE HULPMIDDELEN ALTIJD BIJ JE HEBT. 

 ZORG DAT JE DIT BIJ JE HEBT EN OOK VOLDOENDE PENNEN EN POTLODEN. 

 TIJDENS HET EXAMEN MAG JE GEEN SPULLEN VAN ELKAAR LENEN. 
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ZAKEN RONDOM HET EXAMEN 
 

 

 

 I. Tijdvakken  

Er zijn dit jaar 2 tijdvakken. Tijdvak 1 is de examenperiode waarin jij examen doet in 

al je vakken. Tijdvak 2 is voor een eventuele herkansing of om vakken in te halen uit 

het eerste tijdvak die je door eventuele ziekte of quarantaine hebt gemist. 

Tijdvak Periode Uitslag 

Tijdvak 1 16 tot en met 25 mei 14 juni 

Tijdvak 2 Samen in te plannen, in overleg 

met de leerling. 
6 juli 

 

 

 

II. Eindcijfers en uitslag van het examen basis en kader 

  

Je bent geslaagd als: 

• Het gemiddelde cijfer voor je centraal examen (CE) + je beroepsgerichte      

SE-cijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger is.  

 

Als aan deze eis voldaan is gelden de volgende uitslagbepalingen: 

• Je eindcijfer voor Nederlands minimaal 5 is; en 

• al je eindcijfers minimaal 6 of hoger zijn; of 

• je één 5 en verder 6 of hoger; of 

• je één 4 en verder 6 en tenminste één 7 of hoger 

• je 2x een 5 en verder 6 en tenminste één 7 of hoger; en 

• LO, KV-1 en GD met “voldoende” of “goed” hebt afgesloten. 

• je een loopbaandossier hebt gemaakt volgens het PTA van school. 

 

Let op: 

• Geen enkel cijfer is lager dan een 4. 

• Het loopbaandossier zie je niet terug op de cijferlijst. 

 

De vakken die meetellen zijn: 

• Gemeenschappelijk deel:  Nederlands 

       Engels 

       Maatschappijleer 

 

• Algemene vakken profieldeel: Z&W: bio en wi of bio en ma2 

       D&P: ec, wi bio, 2 vakken hieruit 

 

• Beroepsgericht programma: Profielvak 

       Vier beroepsgerichte keuzevakken 
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   III. Examenuitslag  
 

De uitslag van het examen uit het 1e tijdvak wordt woensdag 14 juni bepaald.  

Leerlingen die niet geslaagd zijn krijgen vóór 12.30 uur persoonlijk bericht. Ben je 

geslaagd dan word je tussen 12.30 en 13.00 uur gebeld en word je om 15.00 uur op 

school uitgenodigd.  

 

Ook voor het 2e tijdvak geldt; vóór 12.30 uur geen bericht, dan ben je geslaagd. We 

bellen je vanaf 12:30 uur en nodigen je uit op school te komen voor felicitaties en 

het ophalen van je cijferlijst. 

De bekendmaking van het 2e tijdvak is op donderdag 6 juli. 

 

 

 

ZORG DAT JE BEREIKBAAR BENT. 

 

 

 
   

IV. Herkansingen (In het tweede tijdvak of derde tijdvak.) 

Je mag dit jaar 1 vak van het CE herkansen + het beroepsgerichte profielvak. 

Dit kan zijn om één van de volgende redenen: 

 

1. om alsnog te kunnen slagen; 

2. om een eventueel tegenvallend cijfer te verbeteren; 

3. om de school zonder diploma, maar met een certificaat te kunnen verlaten; 

4. voor kandidaten met meer dan het minimum aantal vakken die door weglating 

van een van de vakken volgens de eerste uitslagbepaling al zijn geslaagd. Pas op: 

deze regeling geldt alleen voor het CE! 

 

Je mag alle examens inzien. Maak hiervoor een afspraak bij de desbetreffende docent. 

Door het inzien van examens leer je wat je goed en fout hebt gedaan en kun je je beter 

voorbereiden op een herkansing. 

 
Mocht je een profieldeel van het beroepsgerichte profielvak willen herkansen dan 

kan dat in overleg met de examensecretaris op een samen gekozen moment. 

 

 

V. Uitgestelde examens 
 

    Leerlingen die in het eerste of tweede tijdvak van het CE of van het digitale examen 

om een geldige reden verhinderd waren deel te nemen aan één of twee zittingen, 

kunnen de desbetreffende vakken alsnog op de dag(en) van het tweede of derde 

tijdvak doen. Een herkansing volgt dan in het derde tijdvak of in september bij het 

staatsexamen. 
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  VI. Extra vak  
 

Leerlingen met een extra vak moeten rekening houden met de volgende regels: 

1. Wanneer de leerling alsnog besluit af te zien van het CE voor een extra vak, dan 

moet dat uiterlijk donderdag 20 april schriftelijk worden doorgegeven aan de 

secretaris van het eindexamen. 

2. Bij het bepalen van de uitslag worden alle vakken meegerekend, waarbij geldt 

dat je geslaagd bent als je door het weglaten van één vak aan de eisen voor 

"geslaagd" voldoet. Welk vak dat is zal in onderling overleg worden bepaald. Dit 

moet schriftelijk worden vastgelegd vóór vrijdag 16 juni 12.00 uur! 
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VI. Belangrijke data in 2023 
     

22 maart t/m 29 maart - Toetsweek  
 

Donderdag 6 april  - Opgave herkansingen. 

 

Do. en vr. 13 en 14 april - Herkansingen (2) 

 

Woensdag 19 april - Ondertekenen van je cijferlijst (schoolexamens). 

 Rooster volgt. 

     Aanwezigheid verplicht! 

 

Donderdag 20 april  - Laatste schooldag  

- Uiterlijke datum om schriftelijk door te geven aan de 

secretaris van het eindexamen dat je afziet van een 

extra vak. 

 

Vrijdag 21 april  - Inhaaldag  

 

Di-wo-do 8, 9 en 10 mei -CSPE Z&W en D&P 

     Rooster volgt, deze krijg je van je docent. 

 

Vr-ma 11 en 15 mei  - Examentrainingen  
(Verplichte deelname per vak, als je eindcijfer lager dan een 6,5 is.) 

 

16 t/m 25 mei   - Centraal digitale examens. (1e tijdvak) 

 

Woensdag 14 juni  - Uitslag examens. (1e tijdvak)  

 

Vrijdag 16 juni - Vóór 12.00 uur opgave herkansingen examen bij de 

examencoördinator, dhr. Luppes of mevr. Wielink of bij 

de teamleiders, dhr. van Goor of dhr. Buijse. 

 

19 t/m 30 juni - Doorgeschoven centraal schriftelijke examens, 

vanwege ziekte. 

     - Herkansingen van het 1e tijdvak.  

     (2e tijdvak) 

 

Donderdag 6 juli  - Uitslag examens. (2e tijdvak) 

 

Dinsdag 11 juli   - Diploma-uitreiking. 
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CSPE 

dinsdag 9 mei 

woensdag 10 

donderdag 11 mei 

 

 

Digitale examens  
 

ROOSTER VMBO-4 

 

 

TIJDVAK 1 
dinsdag 16 mei 

tot en met 

donderdag 25 mei 2023 

 

 

TIJDVAK 2 

data en tijden in overleg  

met de leerling 
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CSPE 
 

Een cspe is een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen. Het is dus een centraal examen, maar een speciale variant waarin 

theorie en praktijk geïntegreerd aan de orde komen. Het cspe is voor de beroepsgerichte programma's in het vmbo ontwikkeld. 

 

Je legt dit examen af voor D&P of Z&W, op dinsdag 9 mei, woensdag 10 mei en donderdag 11 mei. 

 

Je krijgt het rooster van je docent. 
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* Voor de leerlingen die het examen Nederlands en Engels op Mavo-niveau maken. 

Datum Klas Tijd (excl. extra tijd) Vak  Hulpmiddelen 

 

 Surveillanten Lokaal 

Di - wo - do 

9 - 10 - 11 mei 

B4a 

 

K4a 

Rooster volgt via de 

docent. 

CSPE D&P 

 

CSPE Z&W 

 

Woordenboek 

 

Woordenboek 

Volgt 10 
 

11 
Donderdag 11 mei M4a* 13.30-15.30 uur Engels Woordenboek van en naar Engels  17+ 18 

Dinsdag 16 mei  B4a 

 

K4a 

 

10.00 -11.30 uur 

 

10.00 -12.00 uur 

Wiskunde Geometrische driehoek en/of windroos, 

rekenmachine en woordenboek  

 

 13 

woensdag 17 mei  B4a 

 

K4a 

 

13.30 -14.30 uur 

 

13.30 -15.00 uur 

Economie Woordenboek en rekenmachine 

 

 13 

Maandag 22 mei 

 

 

B4a 

 

K4a 

 

10.00 -11.00 uur 

 

10.00 -11.30 uur 

Maatschappijkunde Woordenboek   13 

Dinsdag 23 mei B4a 

 

K4a 

 

M4a* 

 

13.30 -15.00 uur 

 

13.30 -15.30 uur 

 

13.30 -15.30 uur 

 

Nederlands 

 

 

 

Nederlands 

Woordenboek 

 

 

 

Woordenboek  

 13 

 

17 + 18 

Woensdag 24 mei B4a 

 

K4a 

 

13.30 -14.30 uur 

 

13.30 -15.00 uur  

Biologie 

 

Woordenboek en rekenmachine  13 

donderdag 25 mei B4a 

 

K4a 

13.30 -14.30 uur 

 

13.30 -15.00 uur  

Engels Woordenboek van en naar Engels  13 

Klas B/K4a    Vmbo BB-KB   1e tijdvak   
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Tijdvak 2     -    Rooster VMBO-4      

 
Examenrooster 2023 vmbo digitaal (2e tijdvak)   

        

- In overleg met de leerling wordt een datum en tijdstip afgesproken. 
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Handige sites 
 

www.mijneindexamen.nl 
 

 

De website biedt praktische informatie ter voorbereiding op de examens: 

oefenexamens, de slaag- en zakregeling, algemene regels en tips. Ook staan 

de aanpassingen op de examens van dit jaar erop genoemd. Dis stuk op 

mijneindexamen.nl is ook handig voor de leerlingen die de flexibele digitale 

examens vmbo BB/KB maken. 

 

Alle informatie vind je op www.mijneindexamen.nl en is geschikt voor je 

mobiele telefoon maar ook op laptop, tablet of PC. 

 

 

 

www.eindexamensite.nl 
 
Handige site met tips om te leren en te oefenen voor de examens. 

 

 

www.lerenvoorhetexamen.nl 

 
Handige site met tips om te leren en te oefenen voor de examens. 

 
 

 

www.LAKS.nl  → bij een klacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.eindexamensite.nl/
http://www.lerenvoorhetexamen.nl/
http://www.laks.nl/
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