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1.  Inleiding 
 
Voor je ligt de regelgeving van deel 1 van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 
In deze regelgeving van het PTA staan belangrijke data, regelingen etc. Ondanks dat de 
grootste zorgvuldigheid in ogenschouw is genomen, kan het voorkomen dat er onjuistheden 
in dit PTA staan. De leerlingen en ouders zullen wijzigingen of aanvulling tijdig via de 
teamleider op de ELO en mail doorgegeven krijgen. 
 
 
1.1  Toetsweken  
  
In het studiejaar 2019/2020 zijn er drie toetsweken, een repetitieweek en het Centraal Examen. 
 
 
Periode 1 (alleen vmbo 4T):   
  
 Toetsdagen toetsweek 1:   31 oktober t/m 6 november  
 Herprofilering/inhaaldag (voor SE vakken):  25 november  
 Herprofilering/inhaal uiterlijk opgeven:  19 november, 10.00 uur 
 
Periode 2 (alleen vmbo 4T): 
 
 Toetsdagen toetsweek 2:   9 januari t/m 15 januari 
 Kijk en Luistertoetsen MVT:  Wordt later bekend gemaakt 
 Herprofilering/inhaaldag (voor SE vakken):  3 februari   
 Herprofilering/inhaal uiterlijk opgeven:  28 januari, 10.00 uur 
 
Periode 3 (alleen vmbo 4T): 
 Presentaties PWS:   Dinsdag 11 februari vanaf 15.00 
 Toetsdagen Toetsweek 3:   25 maart t/m 31 maart    
 Herprofilering/inhaaldag (voor SE vakken): 15 en 16 april  
 Herprofilering/inhaal uiterlijk opgeven: 9 april, voor 10.00 uur 
 
CE (alleen vmbo 4T) 
 
Het CE voor vmbo 4T voor Tijdvak1 wordt georganiseerd in de periode tussen maandag 7 mei 
en maandag 20 mei 2019. Op welke dagen je CE-toetsen hebt is afhankelijk van je 
vakkenpakket. 
 
 
Repetitieweek (alleen vmbo 3T): 
 
 Toetsdagen:    17 juni t/m 23 juni     
 Inhaaldag:   24 juni  
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1.2  Toetsvormen 
 
Er worden in het examendossier vier toetsvormen onderscheiden: 
1. toetsen met gesloten en/of open vragen (Repetities of in het examenjaar SE’s (T-code)), 
2. praktische opdrachten (P-codes) en So’s, 
3. profielwerkstuk, alleen voor 4TL 
4. handelingsdeel. 
 
 
1.3  Beoordeling 
 
Globaal wordt bij de verschillende toetsvormen als volgt beoordeeld: 
1.3.1  Toetsen met open en/of gesloten vragen worden beoordeeld aan de hand van een 

correctievoorschrift (cv) waarin mogelijke antwoorden en een puntenverdeling 
opgenomen zijn. Ook is het mogelijk dat de normering al tijdens de toets op de 
opgave staat. Indien er geen cv is, wordt de toets mondeling met de leerlingen 
besproken. Op basis van de puntenscore wordt bij toetsen een cijfer berekend. Dit 
gebeurd volgens na afloop van de toets te bepalen formule.  

1.3.2  Voor de beoordeling van praktische opdrachten wordt gebruik gemaakt van 
beoordelingscriteria, die vooraf aan de kandidaat bekend gemaakt zijn. Voor de 
praktische opdrachten wordt een cijfer gegeven. 

1.3.3  Met het profielwerkstuk wordt in 4TL (meer informatie in het PWS-boekje op de ELO). 
1.3.4  Voor de activiteiten in het handelingsdeel worden geen cijfers toegekend. De 

examinator stelt vast of dit onderdeel met een o, v of g is uitgevoerd. Dit draagt dus 
niet bij aan het cijfer voor het vak, maar is wel voorwaarde voor de overgang en 
deelname aan het CE. 

 
NB: Indien van deze regeling bij bepaalde vakken wordt afgeweken, dan wordt dit in deel 2 
bij dit vak aangegeven. 
 
 
1.4  Klachtenregeling (procedure) 
 
   

1. De leerling en/of ouders gaan eerst in overleg met de betrokken docent. 
 

2. Indien hier geen vooruitgang plaatsvindt: de mentor gaat in gesprek/mediaten 
  met leerling en/of ouders en de betrokken docent. 

 
3. Indien dan geen overeenstemming bereikt wordt: gesprek/mediaten met de 

  examensecretaris en/of de teamleider. 
 

4. Mochten punt 1 t/m 3 niet tot een oplossing reiken, dan stuurt de leerling en/of  
ouders een brief naar de examensecretaris. Deze stuurt de brief door naar de 
examencommissie (bestaande uit de directie en de teamleider). 

 
5. Binnen 10 werkdagen komt er een besluit van examencommissie. Deze wordt 
 via de mail/brief of gesprek medegedeeld en is bindend.   

 
 
1.5  Regels in geval van onregelmatigheden 
 

1. Als de kandidaat, zonder voorafgaande toestemming, de inleverdata van 
literatuurlijsten, werkstukken, verslagen en scripties overschrijdt, kan dat leiden tot 
aftrek van punten en/of tot het ontzeggen van de toegang tot (bepaalde) lessen. 
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2. Indien een kandidaat zich aan enig deel van het SE onttrekt of zich ten aanzien van 
enig deel van het SE en/of het CE aan bedrog of enige onregelmatigheid schuldig 
maakt of heeft gemaakt, kan de directie maatregelen nemen. 

3. De maatregelen die, al of niet in combinatie, genomen kunnen worden zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het SE of het CE 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer 
zittingen van het SE of het CE  
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel 
van het SE of het CE 
d. het bepalen, dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt 
na een hernieuwd SE en/of CE in de door de directie aan te wijzen onderdelen. 

Voordat de directie een maatregel neemt als genoemd, hoort hij de kandidaat. Deze 
kan zich door een door hem of haar aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De 
directie deelt zijn beslissing binnen vier werkdagen mee aan de kandidaat, zo 
mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling wordt 
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders/verzorgers van de kandidaat 
indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. 

4. De kandidaat kan binnen drie werkdagen na ontvangst van de beslissing van de 
directie tegen deze beslissing in beroep gaan bij de door het Bevoegd Gezag van de 
school ingestelde Commissie van Beroep, die het beroep behandelt volgens een door 
het bestuur vastgesteld reglement. 

5. In alle gevallen waarin noch het Examenbesluit noch dit reglement voorziet beslist de 
directie. 

 
 
 
2.  Repetities en Schoolexamens 

 
2.1  SE-vakken 
 
Alle vakken in vmbo 4 en Maatschappijleer1 en Kunstvakken1. Deze worden afgesloten met 
een cijfer of een o/v/g. 
 
In deel twee van het PTA (de vakken afzonderlijk), wordt per vak aangegeven hoe het 
beoordeeld wordt. 
 
 
2.2  Repetitie- SO-vakken VMBO 3 
 
De meeste vakken zijn ‘repetitievakken’. In deel twee van het PTA (de vakken afzonderlijk) 
wordt aangegeven per vak, met welke weging en hoe vaak er repetities en so’s zijn.  
 
Bij enkele vakken (bijvoorbeeld mentoraat) krijgt de leerling alleen een kwalificatie.  
 
Bij sommige vakken telt het eindcijfer van jaar 3 (onafgerond) mee als onderdeel van het 
examendossier. Dit wordt door de vakken in deel 2 van het PTA aangegeven.  
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3 Schoolexamens, PO’s en herprofileren 
 
 
 
3.1 Schoolexamens, herprofileringen en repetities 
 

De schoolexamens worden gehouden volgens het uitgereikte programma (deel2 van het 
PTA ‘de vakken’) in vmbo4. Om een verantwoorde spreiding van toetsen te waarborgen, 
wordt het schooljaar ingedeeld in drie periodes.  
 
Een schoolexamen wordt beoordeeld met een cijfer of een kwalificatie – zie PTA per vak 
in Deel 2. 

 
 
3.2 Afwezigheid bij schoolexamens 
 

a. Indien een leerling niet deel kan nemen aan een schoolexamen, repetitie of 
so, dan moet dat altijd vooraf gemeld worden bij de teamleider/taakhouder door 
ouder(s) en/of verzorger(s). Achteraf afmelden wordt gezien als niet-legitiem. Deze 
regel geldt ook voor het inleveren van PO’s, het sectorwerkstuk, etc.  
 
b. Als een kandidaat een schoolexamen of repetitie niet heeft afgelegd (absentie 
is legitiem) stelt de teamleider/taakhouder zo spoedig mogelijk plaats, datum en 
tijd vast waarop de toets moet worden ingehaald. 
  
c. Een kandidaat mag een ingehaalde SE niet herprofileren. 

 

 

SC
H

O
O

LE
XA

M
EN

 

Schriftelijke 
toetsen 
(SE’s met T-
codes) 

Afwezig (met geldige reden) Alleen inhalen 

Afwezig (zonder geldige 
reden) 

Zie examenreglement 

1 SE gemist (met geldige 
reden) 

SE inhalen. Andere SE’s 
mogen geherprofileerd. 

2 of meer SE’s gemist (met 
geldige reden) 

Gemiste SE’s inhalen. 
Andere SE’s mogen niet 
worden geherprofileerd 

Overige 
Schoolexamens 
(PO’s met P-
codes) 

Gemist (met geldige reden) Alleen inhalen 

Gemist (zonder geldige reden) Zie examenreglement 

PO/Practicum uit meerdere 
onderdelen 

Geen herprofilering mogelijk 

Te laat ingeleverd 
Cijfer 1 à herprofileren 
mogelijk (max. 1 per 
schooljaar) 

Gemaakt Herprofileren mogelijk (max. 
1 per schooljaar) 



 

 

3.3 Definities Herprofileren: 
 

1. Herprofileren is het deelnemen aan een schoolexamen dat al eerder is afgenomen. 
Repetities en so’s zijn dus niet herprofileerbaar 

2. Herprofileren is geen recht, maar een gunst van de school die de leerling krijgt. Als 
leerling ben je niet verplicht om aan een herprofilering deel te nemen.  

3. Herprofileren is een gunst. Als een leerling zich niet voor de deadline (zie voor 
tijdstippen ‘toetsweken’) opgeeft voor een herprofilering, geeft hij/zij daarmee te 
kennen geen gebruik te willen maken van de herprofilering. De leerling kan dan niet 
deelnemen aan de herprofilering. 

4. Als de leerling zich voor de deadline heeft opgegeven voor een herprofilering, maar 
op dat moment waren nog niet alle cijfers bekend, dan mag de leerling nog wisselen. 
Deze wisseling gaat altijd in overleg met de examensecretaris.  

 
3.4 Herprofileren 
 

a. Een kandidaat mag uit iedere toetsweek één Schoolexamen (T-code) 
herprofileren. Daarbij geldt: 
 

1. De kandidaat mag per periode 1 SE herprofileren. 
2. De kandidaat heeft zich tijdig opgegeven (zie opgave herprofilering 1.1) 
3. In het geval van gemiste SE’s: indien de kandidaat 1 SE heeft gemist, dan 

moet hij/zij deze inhalen en  mag het ingehaalde SE niet meer worden 
geherprofileerd. Een ander SE mag wel geherprofileerd worden. 

4. Indien de kandidaat 2 of meer SE’s heeft gemist, dan moet hij/zij deze inhalen 
en mag er ook voor de overige SE’s niet meer worden geherprofileerd.     

 
 

b. Een kandidaat mag per schooljaar één PO herprofileren. Daarbij geldt: 
 

1. Dat een PO bestaande uit meerdere onderdelen niet geherprofileerd mag 
worden. 

2. Indien aangegeven staat in het PTA deel 2 dat de PO niet te herprofileren is, 
is dit dus niet mogelijk. 

3. Na toetsweek drie mag de kandidaat 1 PO herprofileren. 
 

c. Iedere leerling heeft het recht om na afloop van de derde toetsweek in ieder 
geval ook één toets voor het vak MA1 te herprofileren. 

 
3.5 Topsportleerlingen 

Topsportleerlingen nemen deel aan de door de school vastgestelde 
schoolexamens of repetities. Het rooster zal in overleg met de 
teamleider/examensecretaris worden vastgesteld en is voor topsporters bindend. 
Voor leerlingen die een officiële loot-status hebben en uitgenodigd zijn voor 
deelname aan een belangrijk toernooi gelden bijzondere omstandigheden en 
regelingen. 
 

3.6 Bijzondere omstandigheden 
Indien een kandidaat wegens omstandigheden die hebben geleid tot een ernstige 
en langdurige ontwrichting van zijn/haar leerproces, aanspraak denkt te maken op 
een andere regeling, dan dient de kandidaat daartoe schriftelijk een verzoek in bij 
de eindexamensecretaris. De examencommissie neemt binnen 10 werkdagen een 
besluit. 
De kandidaat kan tegen deze beslissing beroep aantekenen; dit beroep heeft geen 
opschortende werking. 



   

 

3.7 Maatwerk 
In geval van maatwerk, ieder geval waarbij wordt afgeweken van het standaard 
PTA, wordt er een maatwerk-PTA opgesteld door de vakdocent, en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de examensecretaris. Dit maatwerk-PTA dient 
voordat het traject ingaat, opgestuurd te worden naar de inspectie. Voorbeelden 
van maatwerk zijn:  

• versnellen, 
• een vak op een hoger niveau afsluiten, 
• instroom vanaf een andere school en 
• instroom vanuit een ander niveau. 

 

4 De officiële slaag-zakregeling voor het jaar 2019-2020 

 

Deze wordt gepubliceerd op: 

www.wetten.overheid.nl 

www.examenblad.nl 

en www.rijksoverheid.nl 

Leerlingen krijgen deze uitgereikt voor de aanvang van de examens. 

 

 

5  Bevorderingscriteria Theoretisch 3 

 
   Zie deel 3. 
 

 


