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Kalsbeek College, locatie Bredius               september 2018 
Woerden 
 
 
Aan de leerlingen van de examenklassen, 
 
Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar.  
Als alles goed gaat, is dit het laatste jaar op onze school. Want dit jaar doen jullie examen.  
Daar ben je trouwens vorig jaar al mee begonnen met de examentoetsen, en dit jaar gaat het verder, 
met aan het eind (in april/mei 2019) het Centraal Examen. Daarom is het heel belangrijk om te weten 
hoe alles precies gaat met schoolexamens en centrale examens en de rekentoets. In dit 
boekwerkje willen we jullie hierover informeren. 
 
dit jaar:  

 schoolexamens bij alle vakken 
 hoe gaat dat eindexamen? 
 wat zijn de regels daarbij? 
 als je een schoolexamentoets hebt, en je bent te ziek om naar school te gaan, wat moet je 

dan doen? 
 hoe kun je zelf je gemiddelde cijfer uitrekenen? 

 
Allemaal vragen waarop we een antwoord willen geven. 
 
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is vorig jaar al gepubliceerd op de website, omdat 
we dat gemaakt hadden voor leerjaar 3 en 4. In dat PTA kun je voor elk vak zien, waar de 
schoolexamentoetsen over gaan, en hoe zwaar ze meetellen. Een examen is een officieel gebeuren, 
waarbij natuurlijk ook regels gelden. Deze examenregels staan in het examenreglement. Al deze 
informatie staat op de website van het Kalsbeek College locatie Bredius bij o.a. leerlingen en ouders 
met het tabblad examenzaken. 
 
Vlak voor de examens ontvangen jullie nog meer informatie over die examens, zodat je precies weet 
wat je te wachten staat. 
Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij je mentor of bij de examencommissie. 
 
We wensen jullie heel veel succes toe in dit eindexamenjaar! 
 
 
R. Wielenga, voorzitter examencommissie 
C. van Eeuwijk, secretaris examencommissie 
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A. Schoolexamen en Centraal Examen 

 
 
In het komende jaar zal je regelmatig de woorden Schoolexamen (SE), Centraal Examen (CE), de 
rekentoets en Eindexamen horen of lezen. 
Het Eindexamen bestaat uit het Schoolexamen en het Centraal Examen en de Rekentoets.  
 
SCHOOLEXAMEN. 
In het 3e leerjaar heb je al kennis gemaakt met enkele examentoetsen. Deze examentoetsen waren al 
een onderdeel van het Schoolexamen. Deze schoolexamencijfers zijn dus al bekend, en zullen 
meetellen voor het eindcijfer van het Schoolexamen, maar dat wist je al. 
 
Nu zit je in het 4e leerjaar, en ook alle toetsen die je dit schooljaar krijgt, maar ook alle verslagen, 
werkstukken enz. die je moet inleveren, zijn onderdelen van het Schoolexamen (SE).  
 
Speciaal vermeldt hierbij zijn de schoolexamencijfers van de beroepsgerichte keuzevakken. Elk 
beroepsgericht keuzevak wordt met een schoolexamen (SE) afgesloten. Dit levert per keuzevak een 
afgerond cijfer SE op. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers SE van tenminste vier 
keuzevakken vormen samen het combinatiecijfer. Dit cijfer telt mee als CE cijfer bij de uitslag 
bepaling. 
 
Aan het eind van het cursusjaar volgt dan voor bijna elk vak het Centraal Examen. 
 
 
 

Voor vier vakken hoef je géén Centraal Examen te doen. 
Dat zijn de volgende vakken: 

 Maatschappijleer (dat heb je in leerjaar 3 al afgesloten met een cijfer) 
 CKV (ook dat vak heb je in leerjaar 3 al afgesloten) 
 Lichamelijke Opvoeding ( dat moet straks “voldoende” of “goed” zijn) 
 LOB moet naar behoren gemaakt zijn 
 Beroepsgerichte keuzevakken 

 
 
 
 
 
CENTRAAL EXAMEN. 
Voor leerlingen die de Basisberoepsgerichte – of de Kaderberoepsgerichte leerweg volgen, 
bestaat het Centraal Examen uit de volgende onderdelen: 

- Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen profielvakken(CSPE) 
- Centraal Examen avo-vakken(CE)  

en de Rekentoets (RKT) 
Bij deze leerwegen wordt het eindcijfer voor de helft door het Centraal Examen bepaald en voor de 
helft door het Schoolexamen. 
 
Voor leerlingen die het Leerwerktraject volgen bestaat het Centraal Examen uit de volgende 
onderdelen: 

- Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen profielvakken(CSPE) 
- Centraal Examen Nederlands (CE)  

en de Rekentoets (RKT) 
De berekening van het cijfer is hetzelfde als bij Basis en Kader. Voor het beroepsgerichte vak en voor 
het vak Nederlands moet het eindcijfer afgerond een zes zijn.  
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BEREKENING EINDCIJFER: 
 
Bij iedere leerweg zijn in leerjaar 3 al een aantal examentoetsen gemaakt, waarvan het cijfer meetelt 
voor het eindcijfer van het Schoolexamen. 
In het Programma van Toetsing en Afsluiting ( PTA ), kun je lezen welke toetsen, werkstukken, 
verslagen,enz. in het 4e leerjaar gedaan moeten worden en welk gewicht dit allemaal heeft.  
 
 
Voor de bepaling van het eindcijfer voor het profielvak tellen de resultaten van het schoolexamen en 
het cspe elk voor 50% mee. Elk beroepsgerichtkeuzevak wordt met een schoolexamen afgesloten. Dit 
levert per keuzevak een afgerond schoolexamen cijfer op. Het gemiddelde van de afgeronde 
schoolexamen eindcijfers van tenminste vier keuzevakken vormen samen het combinatiecijfer dat 
meetelt  voor de  uitslagbepaling. 
 
Het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken tellen 
elk één keer mee bij het beantwoorden van de vraag of een leerling geslaagd is. 
 
Bij de avo-vakken bestaat het eindcijfer voor de helft door het centraal examencijfer en voor de helft 
door het schoolexamen cijfer. 
 
Profielvak:   (SE profielvak) + (CSPE) : 2    = eindcijfer CE 
 
Beroepskeuzevak: (SE bkv 1 + SE bkv 2 + SE bkv 3 + SE bkv 4) : 4   = eindcijfer CE 
 
Avo-vak:  (SE avo-vak) + (CE) : 2     = eindcijfer CE 
 
Overige vakken: maatschappijleer, CKV, lichamelijke opvoeding  = eindcijfer CE 
 
 
 
 
 
Ook hier even een voorbeeld  
 
Stel nu, dat je Schoolexamencijfer uiteindelijk op 6,8 uitkomt en dat je voor je Centraal Examen een 
6,1 gehaald hebt.  
Dat wordt je eindcijfer voor dat vak als volgt berekend: 
 
 

 
Eindcijfer schoolexamen + eindcijfer centraal examen = 6,8 + 6,1 =  12,9 = 6,45               6 
                                                 2                                 2          2 
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In dit examenjaar tellen de cijfers van de examentoetsen uit leerjaar 3 en alle cijfers uit dit leerjaar 4 
mee, en steeds kun je zelf je gemiddelde cijfer uitrekenen. 
Twee keer krijgen jullie een rapport,  waarin je voor elk vak kunt zien, wat je gemiddelde 
schoolexamencijfer op dàt moment is. 
Deze rapporten kun je verwachten op 16 november 2018 en op 13 februari 2019. 
 
 
 
 

C. Het rooster van de Centrale Examens 2019 

 
 
 
EERSTE TIJDVAK 
 

Basisberoepsgerichte leerweg en Leerwerktraject 

 
Het Centraal Examen van de AVO-vakken vindt plaats tussen 6 mei en 24 mei 2019. 
Het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen wordt bij alle beroepsgerichte vakken geëxamineerd 
tussen 6 mei en 27 mei 2019. Dit examen zal over meerdere dagen worden verdeeld. De 
herkansingen van de Rekentoets zullen op meerdere momenten gehouden worden.  
 
 
 

Kaderberoepsgerichte leerweg: 

 
Het Centraal Examen van de AVO-vakken vindt plaats tussen 6 mei en 24 mei 2019. 
Het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen wordt bij alle beroepsgerichte vakken geëxamineerd 
tussen 6 mei en 27 mei 2019. Dit examen zal over meerdere dagen worden verdeeld. De 
herkansingen van de Rekentoets zullen op meerdere momenten gehouden worden.  
 
 
 
Alle leerlingen ontvangen ruim van te voren een persoonlijk rooster met de exacte tijden voor het 
Centrale Examens en de beroepsgerichte CSPE’s. Alle roosters zullen ook te vinden zijn op de ELO, 
onder het vak: Bredius Examen 2019; tabblad: Roosters 
 
 
 
TWEEDE TIJDVAK 
Het laatste tijdvak waarin de rekentoets herkanst kan worden, is vanaf 27 mei 2019. Het tweede 
tijdvak voor de beroepsgerichte vakken begint vanaf 10 juni 2019. Het tweede tijdvak voor de AVO-
vakken begint op 17 juni 2019.  
  

B. Schooljaar 2018 – 2019 
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Het kan gebeuren, dat je door ziekte een examentoets of overhoring enz. mist. 
 
Daarom is het volgende van heel belangrijk: 
 

 
Als je ziek bent geweest en je moet werk inhalen, dan ben jij als leerling er verantwoordelijk voor 
dat het werk wordt ingehaald. Jij maakt dus een afspraak met de docent om binnen 14 dagen na 
het verzuim het examentoets of de overhoring enz. te zullen inhalen.  

 
Als je langdurig ziek geweest bent en het onmogelijk is alles binnen 2 weken in te halen, maak je in 
overleg met je mentor een inhaalschema. 
Leerlingen die ‘vergeten’ om werk in te halen, in te leveren of ongeoorloofd afwezig zijn geweest 
(ongeoorloofd afwezig is bijvoorbeeld spijbelen, maar ook “vergeten” of “de bus gemist” horen bij 
ongeoorloofd afwezig zijn), vallen onder het regiem van het examenreglement. 
Als je een examentoets niet kunt maken omdat je ziek thuis bent of om een andere geldige reden, 
moet er voor die tijd naar school gebeld zijn. Bij terugkomst moet een briefje overlegd worden 
met de reden van de afwezigheid. 
 
Logisch dat je bij een examen (en dus ook bij een examentoets) eerlijk te werk moet gaan. Dat 
betekent dat je niet mag spieken, afkijken, werkstukken inleveren die niet van jezelf zijn etc.  Als je 
wordt gesnapt, heb je een probleem. Ook dan geldt het examenreglement. 
 
 
 

E. Aangepast examen 

 
Leerlingen die menen recht te hebben op extra tijd tijdens examentoetsen enz.  en het centraal 
examen in verband met dyslexie of een andere beperking, moeten dit vóór de herfstvakantie 2018 
doorgegeven hebben bij de afdeling RT. De leerling kan dan op grond van een officieel testrapport of 
een medische verklaring op een aangepaste manier examen doen. Daarbij wordt met de betreffende 
leerling besproken, op welke manier hij/zij examen mag doen. 
 
 
 

F. Examenvrees 

 
Leerlingen die door examenvrees minder presteren dan ze zonder dat zouden doen, kunnen meedoen 
aan een training om daarmee om te gaan. Je moet wel goed gemotiveerd zijn om daar wat tegen te 
doen. Informatie bij je mentor. 
  

D. Enkele belangrijke regels schoolexamens 



 

 

  - 8 - Exameninfo 2018 – 2019 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
Je bent geslaagd als: 
 
het gemiddelde van de resultaten van de centrale examens 5,5 of hoger is. 
 
èn 
 
al je eindcijfers 6 of hoger zijn, of 
je één 5 hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, of 
je één 4 hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, waarvan er tenminste één 7 of hoger is, of 
je twee 5-en hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, waarvan er tenminste één 7 of hoger is 
 
(Denk eraan:  - het cijfer voor maatschappijleer, dat je in leerjaar 3 al hebt afgesloten telt  
    ook mee voor de examenuitslag, en 
  - het afgeronde gemiddelde eindcijfer van je beroepskeuze vakken telt mee.) 
 
Een op de cijferlijst getoond beroepskeuze vak mag afgerond niet lager dan een 4 zijn. 
 
èn 
 
je moet voor CKV (dat je vorig jaar al hebt afgesloten) en ook voor lichamelijke opvoeding een  
‘voldoende’ of  ‘goed’ hebben. LOB moet naar behoren zijn gemaakt. 
 
èn 
 
je moet de rekentoets hebben gemaakt,  
 
èn 
 
het eindcijfer van het vak Nederlands moet een 5 of hoger zijn. 
 
 
 
Doe je examen in de basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject, dan ben je geslaagd als: 
 
je eindcijfers voor Nederlands en je beroepsgerichte programma 6 of hoger zijn en je deelgenomen 
hebt aan de Rekentoets.  
 
 
 
 

H. Herkansing  

 
Iedere leerling krijgt de gelegenheid om het Centraal Examen van één vak te herkansen.  
Hierbij is het zo geregeld, dat het hoogste cijfer telt. 
Daarnaast mag je bij een onvoldoende eindcijfer voor je beroepsgerichte profielvak één of meerdere 
onderdelen van het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen voor dat vak herkansen.  
 
De Rekentoets mag je dit jaar nog drie keer herkansen voor het halen van een 5 of hoger. Hiervoor 
moet je je inschrijven op de ELO bij het vak Bredius Examen 2019. Vanaf wanneer dit kan, wordt 
gecommuniceerd via de schoolmail. 
  

G. Wanneer ben je geslaagd? 
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I.  Lijst met belangrijke data 

 
 
 
Nog even alle belangrijke data op een rijtje voor de Basis- & Kaderberoepsgerichte leerweg: 
 
19 oktober 2018  - Dyslexie-verklaringen zijn ingeleverd  4BK 
16 november 2018  - Eerste tussenrapportage: cijferkaart met gemiddelde cijfers 
11 en 13 december 2018 - Oudercontactavond 
07 t/m 18 januari 2019  - Eerste herkansingen Cito Rekentoets VO 2F; VO2FER en VO3F 
23 jan t/m 29 jan 2019  - SO-week: met o.a. luistertoetsen en taaldorp 
13 februari 2019  - Tweede tussenrapportage: cijferkaart met gemiddelde cijfers 
04 t/m 15 maart 2019  - Tweede herkansingen Cito Rekentoets VO 2F; VO2FER en VO3F 
05 april 2019   - inleveren cijfers leerlingen 4BK. 
12 april 2019   - Uitreiking persoonlijk examenrooster CE en CSPE 
06 mei t/m 24 mei 2019  - Centraal Examen VMBO 4BK AVO eerste tijdvak 
06 mei t/m 27 mei 2019  - Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) eerste tijdvak 
29 mei 2019   - Gala 4BK 
27 mei t/m 07 juni 2019  - Laatste herkansing Cito Rekentoets VO 2F; VO2FER; VO3F 
12 juni 2019   - Bekendmaken uitslag 1e tijdvak aan leerlingen 4BK 
17 t/m 20 juni 2019  - Herkansing CE en CSPE 4 BK 
28 juni 2019   - Bekendmaken uitslag 2e tijdvak aan leerlingen 4BK 
09 juli 2019   - Diploma-uitreiking 4Basis en Kader 
 
 
 
    ********************************** 
 
B = Basisberoepsgerichte leerweg 
K = kaderberoepsgerichte leerweg 
 
 
 
.  
 
 


