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Voorwoord 
 

 

Aan de leerlingen van leerjaar 3 VMBO en hun ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

 

 

Voor jullie ligt het Programmaboekje van Toetsing en Afsluiting.  

Het heeft betrekking op alle onderdelen van het schoolexamen.  

 

Dit schooljaar doe je al een deel van je eindexamen. 

Want het examen VMBO bestaat uit : 

 

• Het Centraal Examen, aan het eind van leerjaar 4 

• Het Schoolexamen, in de loop van leerjaar 3 en 4. 

 

In dit boekje staat per vak een overzicht van alle toetsen die in leerjaar 3 meetellen 

voor het schoolexamen. Zo weet je tijdig wat je te wachten staat. 

Hierin is ook vastgesteld welke leerinhouden worden behandeld, op welke wijze deze 

getoetst worden en hoe de beoordeling plaatsvindt. 

 

In dit boekje vind je ook het verkort examenreglement van 3 VMBO, waarin bepaalde 

regels zijn vastgesteld voor de goede gang van zaken tijdens het schoolexamen. 

De officiële afspraken staan in het Uitgebreide Examenreglement die ter inzage ligt bij de 

sectorleider.  

 

Veel succes toegewenst bij de schoolexamens en andere testen van bekwaamheid! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

L. van den Dool  

Directeur 

De Passie Wierden 

 

 

 

 

  



 

4 

 

Verkort examenreglement 3 VMBO-TL   
 

1. Begrippenlijst 

2. Schoolexamen 

3. Examendossier 

4. Absentie, te laat (komen) en inhalen 

5. Herkansen van SE’s 

6. Ziek worden tijdens een schoolexamen of examen 

7. Handelingsdelen en Praktische Opdrachten 

8. Genaderegeling 

9. Slaag/zakregeling  

 

10. Onregelmatigheden 

11. Mogelijkheden van beroep 

12. Slotbepaling 
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1. Begrippenlijst 
 

PTA 

Programma Toetsing en Afsluiting. Dit wettelijk verplichte reglement bevat de algemene 

regels voor het schoolexamen, de regels voor de toetsen en overgang en een overzicht 

per vak van het examenprogramma. Alle  regelingen in het PTA zijn gebaseerd op het 

Eindexamenbesluit van de overheid.  

 

AD  

Algemeen Directeur/Bestuurder van De Passie. 

 

CE  

Centraal Examen, vindt plaats aan het einde van het vierde leerjaar. 

 

EXDO  

Elke leerling heeft een eigen Examen Dossier. Het bevat de onderdelen van het 

schoolexamen zoals omschreven in het PTA. 

 

Eindexamenbesluit  

Besluit van de overheid waarin alle regels voor het afnemen van de examens staan 

vermeld. 

 

Examencommissie  

De examencommissie bestaat uit de sectorleid(st)er (voorzitter) en de examensecretaris.  

 

Examinator  

De vakdocent. 

 

Handelingsdeel  

Een opdracht waarbij het opdoen van ervaring centraal staat. In het leerstofoverzicht 

wordt dit weergegeven met een H.  

 

Herkansing 

Het opnieuw deelnemen aan een schoolexamen. 

 

Inhalen 

Het alsnog deelnemen aan een schoolexamen. 

 

Leerling  

Waar in dit document “leerling” staat, wordt bedoeld een minderjarige leerling. Indien 

een leerling meerderjarig is, kan hij zelf handelen in plaats van zijn ouders, op de manier 

zoals voor hen beschreven. 

 

Mondeling 

Een toets die mondeling wordt afgenomen, in het leerstofoverzicht weergegeven door 

een M.  

 

Ouders  

Waar in dit document gesproken wordt over “ouders”, kan gelezen worden “ouder(s), 

verzorger(s) dan wel voogd(en)”. 
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Praktische opdracht  

Een opdracht die alleen of in groepen gemaakt wordt,  

waarbij zowel product als proces beoordeeld worden. In het leerstofoverzicht wordt dit 

weergegeven met een P.  

 

Schriftelijk 

Toetsen, waarbij de antwoorden op schrift gesteld worden, dus ook 

kijk/luistervaardigheid. In het leerstofoverzicht wordt dit weergegeven met een S.  

 

SE  

Schoolexamen. Elke toets in het PTA, dus elke toets  met een S…-nummer. 

 

Slaag/zakregeling 

Wettelijke richtlijnen om de uitslag voor het examen te bepalen. 

 

TL  

Theoretische Leerweg 

 

Verzuim 

Geoorloofd schoolverzuim  

De volgende oorzaken zijn op voorhand legitiem:  

Ziekte. Als bewijs hiervoor dienen ouder(s)/verzorger(s) een ondertekende brief met 

oorzaak en ziekteduur aan de kandidaat mee te geven.   

Persoonlijke omstandigheden die in de regeling kortdurend buitengewoon verlof van 

de leerplichtwet zijn opgenomen. Deze regeling is op verzoek op school in te zien. Een 

andere mogelijkheid is via de internetlink:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/inhoud/geoorloofd-schoolverzuim-

en-spijbelen  

 

Ongeoorloofd schoolverzuim 

Alle oorzaken van afwezigheid die niet het gevolg zijn van geoorloofd zijn in beginsel 

ongeoorloofd.  

 

2. Schoolexamen 
 
Voor de meeste vakken geldt dat het eindcijfer, het cijfer dat op het diploma komt te 

staan, een gemiddelde is van het Centraal Eindexamencijfer en het gemiddelde van de 

cijfers die tijdens alle Schoolexamens zijn gehaald, 30 procent van deze schoolexamens 

worden in de derde klas gemaakt en 70 procent in de vierde. Uitzondering hierop is het 

vak G&M. 

Het eindcijfer van de schoolexamens geeft 1 gemiddelde, afgerond tot 1 cijfer achter de 

komma. Voorbeeld: 6,45 wordt afgerond tot 6,5 en 5,43 wordt afgerond tot 5,4. 

 

Sommige vakken kennen een andere regeling. Maatschappijleer wordt afgesloten aan het 

eind van de derde klas op basis van de schoolexamencijfers en vormt samen met 

Godsdienst uit het 3e en 4e leerjaar het combinatiecijfer voor het vak Geloof en 

Maatschappij. Voor dit vak wordt 65 procent in leerjaar 3 en 35 procent in leerjaar 4 

gehaald. Er wordt geen Centraal Examen afgenomen.  

Het vak Culturele Kunstzinnige Vorming, (CKV), moet worden afgesloten met een 

goed/voldoende om over te kunnen naar het 4e leerjaar. 

 

Voor klas 3 geldt dat naast de schoolexamens er ook voortgangstoetsen worden 

gemaakt. Deze voortgangstoetsen tellen samen met de schoolexamens mee voor de 

voortgang naar klas 4. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/inhoud/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/inhoud/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
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3. Examendossier 
 
Van elke leerling wordt het schriftelijk examenwerk bewaard tot minstens 6 maanden na 

het afronden van zijn/haar examen. Dit examenwerk wordt bewaard in het 

examendossier. 

 

Al het werk dat gemaakt wordt, wordt gedurende één week na de bekendmaking van de 

beoordeling bewaard en ligt gedurende die tijd ter inzage voor belanghebbenden. In die 

week kan protest aangetekend worden tegen de beoordeling bij de betreffende 

examinator. Als deze en de leerling er samen niet uitkomen, kan de leerling samen met 

zijn ouders een protest indienen bij de examencommissie. Schoolvakanties en ziekte van 

de leerling hebben een opschortende werking van maximaal twee weken. 

De examinatoren bewaren van alle toetsen tenminste één exemplaar van de opgaven en 

een correctievoorschrift inclusief normering tot 1 januari volgend op het CE. 

 

4. Absentie, te laat (komen) en inhalen 
 
4.1 Indien een leerling door ziekte of andere vorm van overmacht een schoolexamen niet 

kan maken, stellen de ouder de school daarvan vóór de aanvang van deze toets op de 

hoogte van de oorzaak. Een telefonische melding dient naderhand schriftelijk te worden 

bevestigd en ingeleverd te worden aan de examensecretaris. 

Dit door ziekte of overmacht gemiste schoolexamen kan worden ingehaald, mits de 

examencommissie hiervoor toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt pas 

verleend als de afwezigheid rechtmatig is èn nadat de afwezigheid schriftelijk bevestigd 

is. (Zie ook punt 4.2) 

 

4.2 Indien een leerling een schoolexamen niet heeft gemaakt wordt standaard het cijfer 

1 voor dit onderdeel genoteerd. Recht op inhalen kan alleen gegeven worden indien de 

afwezigheid geoorloofd is èn binnen drie schooldagen nadat een leerling na afwezigheid 

terug is op school een schriftelijke verklaring middels het formulier: 

“AANVRAAGFORMULIER voor het INHALEN van een SE, GEOORLOOFD schoolverzuim” is 

ingediend bij de examen secretaris. Dit formulier is te downloaden via de website: 

www.depassiescholen.nl – Wierden – Leerlingen & ouders – Downloads en is achter in dit 

boekje opgenomen. Het formulier kan ook (nadat het is ingevuld en bijv. in gescand) 

naar school gemaild worden. De examen secretaris beoordeelt de reden van afwezigheid.  

Uiterlijk binnen 3 schooldagen waarop de leerling terug is op school levert de leerling het 

formulier: “AANVRAAGFORMULIER voor het INHALEN van een SE, GEOORLOOFD 

schoolverzuim” in bij de examen secretaris. Indien de leerling recht heeft op het inhalen 

van het gemiste SE ontvangt de leerling van de examen secretaris een ‘SE-inhaal-

afspraak-formulier’. Met dit formulier gaat de leerling naar de docent waarbij hij een SE 

mag inhalen om de inhaalafspraak te maken. 

Uiterlijk 5 schooldagen waarop een leerling het ‘SE-inhaal-afspraak-formulier’ terug 

ontvangen heeft maakt de leerling een afspraak met de docent om het SE in te halen. 

Deze afspraak kan alleen gemaakt worden met het ‘SE-inhaal-afspraak-formulier’. Het SE 

dient (in principe) binnen 10 schooldagen waarop de leerling terug is te zijn ingehaald. 

 

4.3 Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de sectorleider/directeur. Deze bepaalt of 

hij nog kan worden toegelaten tot de zitting. Hij levert het werk in op het tijdstip dat ook 

voor de andere leerlingen geldt. Leerlingen die meer dan een kwartier na de aanvang van 

de zitting aankomen, mogen niet meer deelnemen aan de zitting.  

Bij kijk-/luistertoetsen mogen leerlingen die na de start van de video-/geluidsband 

aankomen niet meer deelnemen aan het betreffende gedeelte van deze kijk- en 

luistertoets. Dit omdat de toets niet meer opnieuw afgespeeld kan worden en het storend 

is voor de andere leerlingen. 

 

http://www.depassiescholen.nl/
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(Soms is er overmacht in het spel. Bijvoorbeeld door vertraging in het openbaar vervoer. 

Om hiermee rekening te houden worden er bij voorkeur het 1e lesuur geen SE’s 

afgenomen.) 

 

4.4 Indien door de docent ook een fysiek exemplaar van een verslag verlangd wordt, 

worden Handelingsdelen en Praktische Opdrachten ingeleverd op de 1e dag dat een 

leerling weer terug op school is. 

 

4.5 Ongeoorloofd schoolverzuim 

Alle oorzaken van afwezigheid die niet het gevolg zijn van geoorloofd schoolverzuim zijn 

in beginsel ongeoorloofd. Zo zijn afspraken met (para-)medische diensten, zonder dat er 

een spoedeisende noodzaak is, ongeoorloofd. Het gevolg van het missen van een SE door 

ongeoorloofd schoolverzuim is dat deze wordt becijferd met een 1,0 in het cijfersysteem.  

Het inhalen van een SE die gemist is door ongeoorloofd schoolverzuim, is in beginsel niet 

mogelijk.   

 

4.6 Het niet tijdig inleveren, invullen van alles wat te maken heeft met het PTA-

programma/examen dossier, zoals formulieren, verslagen, aanvragen voor herkansing  

enz., leidt tot niet kunnen deelnemen aan c.q. beoordelen van de bij behorende 

opdrachten, activiteiten, onderdelen enz. 

  

5. Herkansen van SE’s 
 
5.1 Een leerling kan per periode één tussentijdse SE inhalen (mits voldaan is aan het 

gestelde onder artikel 4) zonder het recht op herkansing (van een SE uit de toetsweek) 

te verspillen. Indien hij/zij (in één periode) meerdere tussentijdse SE’s moet of mag 

inhalen dan vervalt het recht op herkansing (van een SE uit de toetsweek).  

5.2 Artikel 5.1 geldt niet voor de leerling die gedurende een onafgebroken periode 

afwezig is en in die onafgebroken periode 2 of meer SE’s heeft gemist. Dit wordt als 1 

gemist SE gerekend. 

5.3 Artikel 5.1 geldt ook indien er een beroep gedaan wordt op de Genaderegeling. (Zie 

voor de Genaderegeling artikel 8.) Indien een leerling voor een tweede keer per periode 

een SE inhaalt, ongeacht dat de reden geoorloofd dan wel ten gevolge van de 

“Genaderegeling” is, verliest de leerling het rechtop herkansing. 

5.4 Indien een leerling recht heeft op een herkansing van een SE uit een toetsweek, mag 

maximaal één schoolexamen uit de toetsweek herkanst worden, ongeacht het cijfer dat 

behaald is. In geval van herkansing telt het hoogst behaalde cijfer. 

5.5 Tussentijdse SE’s kunnen niet herkanst worden. 

5.6 Indien een leerling één of meerdere SE’s uit de toetsweek gemist heeft, mag hij/zij 

deze SE’s inhalen en behoudt hij/zij het recht op herkansing, mits voldaan is aan het 

gestelde onder artikel 4. 

5.7 Als door een chronische ziekte het kan voorkomen dat een leerling gedurende een SE 

plotseling overvallen wordt door deze ziekte, dienen (liefst aan het begin van een PTA 

traject of z.s.m. nadat deze chronische ziekte bekend is) de ouder(s)/verzorger(s) 

hiervan een verklaring van een dokter in te leveren. Als het dan voorkomt dat een 

leerling door deze ziekte een SE voortijdig moet afbreken wordt, op grond van deze 

verklaring, per situatie, door de examencommissie een besluit genomen hoe hier mee 

omgegaan wordt. 

5.8 Een leerling die op het tijdstip van de herkansingstoetsen verhinderd is, heeft geen 

recht meer op herkansing. 

5.9 De directeur kan in bijzondere gevallen, indien hem daartoe een schriftelijk verzoek 

bereikt, afwijken van het gestelde in 5.2 en 5.3 
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6. Ziek worden tijdens een Schoolexamen 

 
6.1 In het eindexamenbesluit zijn geen bepalingen opgenomen over wat te doen wanneer 

kandidaten ‘ziek of onpasselijk worden’ tijdens een SE of Examen. Daarom nemen wij 

de adviezen hieromtrent van de V.O. raad over. 

Het uitgangspunt is: Eenmaal gemaakt is gemaakt. Kandidaten dienen zich bewust te zijn 

dat een melding achteraf dat zij zich toch niet helemaal fit voelden tijdens het maken van 

het (school)examen, geen reden vormt om het gemaakte werk ongeldig te verklaren 

bijvoorbeeld op basis van artikel 43, lid 1.  

Voor kandidaten van wie bekend is dat er in de thuissituatie grote spanningen zijn, 

bijvoorbeeld vanwege ziekte of overlijden van een familielid of vanwege andere 

ingrijpende persoonlijke omstandigheden, is het aan te raden van tevoren te peilen of 

deelname aan het (school)examen op dat moment wel verstandig is. Zoiets kan variëren 

per dag. Verder is het raadzaam om bij de plaatsing in de zaal rekening te houden met 

kandidaten met een bepaalde ziekte of aandoening.  

 

6.2 Als door een chronische ziekte het kan voorkomen dat een leerling gedurende een SE 

plotseling overvallen wordt door deze ziekte, dienen (liefst aan het begin van een PTA 

traject of z.s.m. nadat deze chronische ziekte bekend is) de ouder(s)/verzorger(s) 

hiervan een verklaring van een dokter in te leveren. Als het dan voorkomt dat een 

leerling door deze ziekte een SE voortijdig moet afbreken wordt, op grond van deze 

verklaring, per situatie, door de examencommissie een besluit genomen hoe hier mee 

omgegaan wordt. 

 

7. Handelingsdelen en Praktische opdrachten 
 

Bij het opgeven van een handelingsdeel of een praktische opdracht deelt de examinator 

mee op welke datum het werk uiterlijk ingeleverd moet zijn en hoe het beoordeeld wordt. 

Handelingsdelen of praktische opdrachten kunnen altijd eerder ingeleverd worden. Het 

inleveren van dergelijke opdrachten wordt gedaan via Magister – Opdrachten. Bij te laat 

inleveren wordt het werk beoordeeld met het cijfer 1. Indien een leerling ziek is zal hij/zij 

in veel gevallen alsnog in staat zijn de opdracht (op tijd) via Magister in te leveren. 

Mocht vanwege de ziekte de leerling niet staat zijn de opdracht op tijd in te leveren dan 

dient er gehandeld te worden als beschreven in artikel 4: De ouder stelt voor het 

inlevertijdstip de school op de hoogte dat vanwege ziekte de opdracht niet ingeleverd 

kan worden met daarbij een indicatie wanneer de opdracht wel ingeleverd zal worden. 

 

Indien ook een fysiek document verlangt wordt, zet op het moment van inleveren de 

leerling zijn/haar handtekening op de daarvoor bestemde inleverlijst. De leerling bewaart 

zelf een kopie (al dan niet digitaal) van het ingeleverde werk. Een lege cartridge, kapotte 

printer, gecrashte computer e.d. zijn geen redenen om een handelingsdeel of praktische 

opdracht later in te leveren. Op school is voor dergelijke gevallen eventueel de 

mogelijkheid bestanden uit te printen. 

Bij afwezigheid van de examinator op de vastgestelde inleverdatum is de leerling 

verplicht het werk in te leveren bij de examensecretaris of diens vervanger. Ook dan 

wordt door middel van het plaatsen van een handtekening schriftelijk vastgelegd dat de 

leerling het werk heeft ingeleverd. 

 

Bij afwezigheid van de leerling op de vastgestelde inleverdatum wordt gehandeld zoals 

beschreven in punt 4.5 

 

Als een handelingsdeel of Praktische Opdracht met “Onvoldoende/Voldoende of Goed” 

wordt beoordeeld en de beoordeling ‘onvoldoende’ is, moet de leerling het werk 

verbeteren inclusief een extra opdracht, om alsnog een voldoende beoordeling te krijgen. 

Een afspraak hiervoor dient binnen twee lesweken na de bekendmaking van de 

beoordeling gemaakt te worden. Indien een Handelingsdeel of Praktische Opdracht te 

laat wordt ingeleverd en deze alsnog ingeleverd moet worden om minimaal een 
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“Voldoende” te halen heeft dit dezelfde gevolgen voor recht op herkansing als zijnde het 

missen van een schriftelijk SE. 

 

8. Genaderegeling 
 

8.1 Onderbouwing 

In de Bijbel is sprake van de mogelijkheid van een tweede kans. Ook in onze 

pedagogische visie willen we leerlingen een tweede kans bieden. Dit hebben we vertaald 

in de zogenaamde ‘Genaderegeling’. Die is bedoeld in situaties waarin een leerling rond 

de afname van een SE een fout maakt die consequenties heeft. Met een beroep op de 

genaderegeling kan een leerling een tweede kans geboden worden. Een tweede kans is 

echter geen vanzelfsprekendheid of een recht maar een gevolg van erkenning van wat 

er fout ging met de wil het gedrag te veranderen om een volgende keer dezelfde fout te 

vermijden. Op dat moment wordt een streep door het verleden getrokken (in de Bijbel 

heet dat genade) en mag je met een schone lei beginnen. Dat principe willen we 

leerlingen ook leren omdat dat voor hun verdere leven van grote betekenis kan zijn.  

In artikel 6.1 staat het uitgangspunt dat bij bijzondere omstandigheden die veel invloed 

hebben op het maken van een toets, geldt dat bij gemaakt werk het cijfer telt. In zo’n 

situatie dient de leerling vooraf met de sectorleider te overleggen. Hiervoor is de 

genaderegeling niet bedoeld.  

 

8.2 Werkwijze 

Als een leerling een SE wil inhalen vanwege ongeoorloofd schoolverzuim of alsnog een 

verslag na de inleverdatum wil inleveren of een SE ongeldig wil laten verklaren, moet 

hij/zij eerst aangeven wat de reden was van het ongeoorloofde schoolverzuim of het te 

laat / niet inleveren van een verslag of waarom hij/zij een SE ongeldig wil laten 

verklaren. Hiervoor zijn twee aparte formulieren beschikbaar die achter in dit boekje zijn 

opgenomen en tevens op de website te vinden zijn. www.depassiescholen.nl – Wierden 

– Leerlingen & ouders – Downloads. Voor inhalen vanwege ongeoorloofd verzuim of het 

alsnog inleveren van een verslag is het formulier: “Aanvraagformulier voor het inhalen 

van een SE ongeoorloofd verzuim of alsnog inleveren van een verslag i.k.v. 

“Genaderegeling””. Voor het ongeldig verklaren van een SE is het formulier: 

“Aanvraagformulier voor het ongeldig verklaren van een SE i.k.v. “Genaderegeling””. Op 

dit formulier motiveert de leerling zijn/haar verzoek en geeft de leerling aan wat de 

gedragsverandering is om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt.  

Dit alles heeft alleen zin als er snel na de ongeoorloofde afwezigheid dan wel het maken 

van het SE dan wel afgesproken inleverdatum voor een verslag wordt gereageerd door 

de leerling of diens ouder(s)/verzorger(s).  

 

- De schriftelijke aanvraag en motivatie om een SE in te halen dan wel ongeldig te 

verklaren of alsnog een verslag in te leveren, dient uiterlijk 3 schooldagen na de datum 

waarop het SE gemaakt had moet worden dan wel is gemaakt of een verslag ingeleverd 

had moeten worden bij de examensecretaris te zijn ingeleverd.  

 

- De examen secretaris legt de “Aanvraag …” voor aan de sectorleid(st)er. De 

sectorleid(st)er is verantwoordelijk voor de beoordeling van het schriftelijke verzoek en 

zal indien hij/zij dit nodig acht de betrokkenen horen.  

 

- Bij een positieve beoordeling geeft sectorleid(st)er een “SE-inhaal-afspraak-Formulier 

i.k.v. “Genaderegeling” aan de leerling. Met dit formulier gaat de leerling binnen 5 

schooldagen waarop hij dit formulier ontvangen heeft naar de vakdocent om een inhaal 

afspraak te maken. Het SE, c.q. het verslag moet in principe binnen 10 schooldagen 

nadat de leerling het formulier van de sectorleid(st)er ontvangen heeft zijn ingehaald 

c.q. het verslag zijn ingeleverd.  

 

- Omdat leerlingen die een SE later mogen maken of verslag later mogen inleveren meer 

tijd hebben voor dit SE of verslag kan hier met de beoordeling rekening mee gehouden 

http://www.depassiescholen.nl/
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worden. De beoordeling kan dus anders zijn dan bij leerlingen die het SE / verslag wel 

op tijd gemaakt / ingeleverd hebben. 

 

- Ook een docent kan besluiten dat hij met de inhoud van een SE fouten heeft gemaakt 

en daarmee leerlingen heeft gedupeerd. Aan leerlingen wordt dan een nieuwe 

mogelijkheid gegeven om een vergelijkbare SE te maken. Voor de leerlingen die van 

deze mogelijkheid gebruik maken vervalt het eerst behaalde cijfer. Dit wordt vervangen 

door het nieuwe cijfer. Leerlingen die van deze mogelijkheid geen gebruik maken 

houden het oorspronkelijke cijfer. 

 

- Als het SE ongeldig verklaard wordt en opnieuw mag worden gedaan, vervalt het 

eerder behaalde cijfer.  

 

- Ongeldig verklaren van een SE kan alleen voor het gehele SE en niet voor een deel van 

het SE. 

  

- Verzoeken die niet met het juiste formulier zijn aangevraagd, worden niet in 

behandeling genomen. De examensecretaris registreert dit verzoek en legt het 

schriftelijke verzoek voor aan de sectorleid(st)er. 

 

8.3 Bij het overschrijden van de termijnen van 3 schooldagen (Inleveren 

Aanvraagformulieren i.k.v. “Genaderegeling”) en/of 5 schooldagen (het maken van een 

inhaal afspraak door de leerling met de docent) kan er geen gebruik van de 

genaderegeling worden gedaan en blijft het eerder gegeven cijfer staan. 

 

8.4 Aantal mogelijkheden 

Per schooljaar mag één keer een beroep op de “Genaderegeling” gedaan worden. Dit 

wordt bijgehouden door de examensecretaris. 

 

9. Slaag/zakregeling 
 
Zo ben je geslaagd op vmbo GL/TL 

Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan: 

1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger 

2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger 

3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:  

o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten 

minste een 7 of hoger is, of 

o je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er 

ten minste een 7 of hoger is 

4. Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk zijn 

beoordeeld met 'voldoende' of 'goed' 

LET OP 

• Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.  

• Je cijfer voor maatschappijleer (1) telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij 

het gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer (1) 

doe je geen centraal examen.  

 

Zo bereken je het gemiddelde cijfer voor TL 

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal 

examencijfers op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een 

gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je 

gezakt. 

  



 

12 

10. Onregelmatigheden 
 

Indien een examinator een onregelmatigheid ontdekt, wordt als volgt gehandeld: 

 - de examinator constateert een onregelmatigheid, hij meldt dit aan een lid van 

    de examencommissie; 

 - de examencommissie onderzoekt de onregelmatigheid; 

 - de directeur treft een maatregel en stelt daarvan tevens de ouders en de 

inspectie in kennis. Waar het gaat om het CSE, wordt ook de algemeen 

directeur/bestuurder op de hoogte gesteld. 

 

De directeur handelt zoals voorgeschreven in artikel 5 van het Eindexamenbesluit. 

1. Indien een leerling zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten 

aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of 

heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen 

nemen. 

2. De maatregelen die in punt 1 worden genoemd, die afhankelijk van de aard van de 

onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het 

centraal examen, 

b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer 

toetsen van het schoolexamen of het centraal examen, 

c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van 

het schoolexamen of het centraal examen, 

d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na 

een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 

Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een 

of meer onderdelen van het centraal examen legt de leerling dat examen af in een 

volgend tijdvak van het centraal examen. 

3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt 

tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de leerling minderjarig 

is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. 

4. De leerling kan tegen een beslissing van de directeur 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 van een school voor voortgezet onderwijs geen deel uitmaken. 

5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen drie dagen 

nadat de beslissing aan de leerling 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 leerling 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 

leerling, aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling indien deze minderjarig is, 

aan de directeur en aan de inspectie. 

Het schriftelijke bezwaar kan worden gericht aan de beroepscommissie voor examens. 

Het adres hiervan is op de website van De Passie te vinden. 
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11. Mogelijkheden van beroep 
 
De kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaan. De 

kandidaat richt zich met dit beroep tot:  

De voorzitter van de Commissie van Beroep  

p/a De Passie  

Paardenhoeve 82  

3992 PK HOUTEN  

De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep. De 

uitslag is bindend.  

 

 

12. Slotbepaling 
 
In gevallen waarin dit reglement bij het Programma van Toetsing en Afsluiting niet 

voorziet, beslist de directeur. 
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Aanwijzing voor de leerling. 

 
Hierbij een kort overzicht over de gang van zaken tijdens schoolexamens. 

Misschien vraag je je af waarom al die regels nodig zijn. De regels zijn opgesteld door 

het Ministerie van Onderwijs om er voor te zorgen dat op alle scholen de schoolexamens 

op dezelfde wijze worden afgenomen. Je kunt je voorstellen dat dit wel zo eerlijk is. 

De Inspectie van Onderwijs controleert de scholen of zij zich houden aan de regels. 

 

01 Zorg dat je minstens 10 minuten voor de aanvang van het schoolexamen tijdens 

 de schoolexamenweek aanwezig bent bij het schoolexamenlokaal. 

02 Boeken, tassen, schriften, eigen meegebrachte papier, mobiele telefoons, 

 horloges (ongeacht analoog, digitaal of I-watches e.d.) en andere (digitale) 

 informatiedragers zoals mp3-speler e.d. mogen niet in een lokaal worden 

 meegenomen. Eventueel kunnen de tassen voor in het lokaal gelegd worden. 
03  Als je te laat komt, moet je je melden bij de sectorleider/directeur 

Deze bepaalt of je nog toegelaten kunt worden tot het schoolexamen. 

Je moet het werk tegelijk met de andere leerlingen inleveren. 

Kom je een kwartier te laat, dan mag je niet meer naar binnen. Dit betekent dat 

je een 1 krijgt voor je schoolexamen. De examencommissie moet dan beslissen of 

je het schoolexamen nog mag inhalen. Als je het schoolexamen mag inhalen, 

heeft dat als consequentie dat je voor geen enkel ander vak meer kunt herkansen. 

Kom je te laat bij een schoolexamen luistervaardigheid/spreekvaardigheid dan is 

dat echt heel lastig. De band mag niet opnieuw gestart worden voor jou. Je kunt 

dus niet meer deelnemen aan dit schoolexamen. Ook hiervoor geldt dat je een 1 

krijgt en dat je het schoolexamen moet inhalen, mits de examencommissie dit 

goedkeurt. 

04 Als je ziek bent, moet je je goed afvragen of je niet enigszins in staat bent om 

toch te komen. Je mag, mits je op tijd ziek gemeld bent, het schoolexamen wel 

inhalen, maar bij de 2e keer inhalen verlies je het recht op herkansing. Je ouders 

moeten vooraf de school bellen om jou ziek te melden. 

 Tevens moeten zij dit nog schriftelijk bevestigen. Deze schriftelijke bevestiging 

moet uiterlijk 3 schooldagen, gerekend vanaf de dag waarop je weer terug bent 

op school, bij de examensecretaris zijn ingeleverd. 

05 Als je ziek bent op de dag dat je een opdracht voor het schoolexamen moet 

inleveren dan probeer je dat toch nog via Magister te doen. Mocht dat niet lukken 

dan moeten je ouders voor het inlever-tijdstip de school op de hoogte stellen met 

een indicatie wanneer je wel je opdracht kunt inleveren. 

06 Je mag maximaal één SE uit de toetsweek herkansen, mits je je herkansing nog 

niet verspeeld hebt. Tussentijdse SE’s kunnen dus niet herkanst worden. 

07 Alle schoolexamens worden bewaard in jouw eigen examendossier. 

Gedurende 1 week na de bekendmaking van je cijfer heb je recht op inzage, 

dat wil zeggen dat je je werk mag bekijken. Zo nodig mag je protest aantekenen 

als je het niet eens bent met de beoordeling. Als je protest wilt aantekenen dan 

doe je dat zo snel mogelijk. 

08 Alle toetsen die je in klas 3 maakt tellen mee voor je overgang naar klas 4. De 

schoolexamens tellen mee voor jouw eindexamen.  

09 Tot slot wensen we jou heel veel succes bij het studeren. We zijn erg benieuwd 

 naar jouw resultaten. Wij wensen je alle zegen toe. 

 

 U bent voor mij en achter mij, 

 U legt uw hand op mij. 

 Psalm 139 : 5 
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Toegestane hulpmiddelen: 
 
De volgende basishulpmiddelen zijn bij de school- en centrale examens toegestaan: 
vak  hulpmiddel  

Alle vakken  Basispakket, bestaande uit:  

- Schrijfmateriaal incl. millimeterpapier  
- tekenpotlood  
- blauw en rood kleurpotlood  
- liniaal met millimeterverdeling  
- passer  
- geometrische driehoek  
- vlakgum  

- Rekenmachine (bijv. Casio fx -82 MS of ES) 

wiskunde  Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een windroos 
Roosterpapier in cm2  

nask 1, nask 2  BiNas  

cspe beroepsgericht en cpe 
beeldend  

De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, 
gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de praktische opdrachten van 
het cspe wordt elk jaar in de instructie voor de examinator 
meegedeeld. Het gebruik van een woordenboek Nederlands is bij deze 
praktische examens niet toegestaan  

 

Het gebruik van woordenboeken wordt bij de schoolexamens niet toegestaan tenzij de 

vakdocent vooraf anders heeft aangegeven. 
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Overzicht tijdschema 
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Dit formulier is ook te vinden op onze site:  
www.depassiescholen.nl – Wierden – Leerlingen & ouders – Downloads   

AANVRAAGFORMULIER voor het INHALEN van een SE, GEOORLOOFD schoolverzuim 

  

Naam leerling:  
 
…………………………………………………… Klas: ………………….. 

 
Vak: …………………….………………… 

 
Docent: ……………………………. 

Datum waarop het SE gemaakt had  
 
moeten worden:  ……………………….. 

SE-nummer uit PTA:  
 
S………….. 

Reden van afwezigheid: 
 
 

Datum waarop de leerling na zijn/haar afwezigheid voor het eerst terug is 
op school (of waarschijnlijk terug zal zijn)  
(datum X)                                                 :   …………………………………………. 
(Indien vooraf bekend is wanneer de leerling terug is op school dit veld invullen, anders open laten.) 
Handtekening van ouder/verzorger (Indien 
leerling jonger dan 18 jaar) 

 
…………………………………………….. 

Handtekening leerling (indien leerling 18 jaar of ouder 
is) 
 
……………………………………………… 

- De leerling vult alle bovenstaande velden in en levert dit formulier ingevuld in bij de examen 
secretaris.  
- Recht op inhalen kan alleen gegeven worden als dit formulier binnen 3 schooldagen na datum X is 
ingeleverd. 
- De leerling ontvangt vervolgens (op datum Y) een “SE-inhaal-afspraak-formulier” van de examen 
secretaris. Alleen met dit “SE-inhaal-afspraak-formulier” mag een leerling een inhaalafspraak met de 
vakdocent maken.  
- De inhaalafspraak moet door de leerling binnen 5 schooldagen (datum Y) nadat de leerling het “SE-
inhaal-afspraak-formulier” heeft ontvangen met de docent gemaakt zijn. 

Onderstaande veld vult school in. 
 
Datum ontvangst door examensecretaris.: …………………………………. 
 
Datum waarop “SE-inhaal-afspraak-formulier”  
aan de leerling is verstrekt (datum Y): ……….…………………….…… 
 
Inhaalafspraak moet uiterlijk: …………………………. door de leerling met de docent zijn gemaakt. ( 5 
schooldagen na datum Y) 
 
Het SE moet uiterlijk zijn ingehaald op: ……………………………………………. (In principe 10 schooldagen na 
datum Y ). 

http://www.depassiescholen.nl/
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AANVRAAGFORMULIER voor het ONGELDIG VERKLAREN van een SE i.k.v. “Genaderegeling” 
 

 
De leerling levert dit formulier in bij de examen secretaris  
De sectorleid(st)er geeft dit formulier na het te hebben ingevuld terug aan de examen secretaris. 
Dit formulier is ook te vinden op onze site:  
www.depassiescholen.nl – Wierden – Leerlingen & ouders – Download 

 
Naam leerling: …………………………………………………… Klas: ………………….. 

 
Vak: …………………….………………… Docent: ………………………………. 

Datum waarop het SE voor 
 de eerste keer was gemaakt:  ……………………….. SE-nummer uit PTA: S………….. 

Schrijf de reden op waarom je het SE ongeldig wilt verklaren en wat je de volgende keer anders wilt 
doen of anders moet gebeuren: 
 
 
 
 
Ga eventueel verder op de achterkant. 

Hoeveel keer in dit cursusjaar heb je al een beroep gedaan op de “Genaderegeling”? 
 
Ik heb in deze cursus al …………………….. keer een beroep op de “Genaderegeling” gedaan.  
(Er kan max. 1x per cursusjaar een beroep op de “Genaderegeling” gedaan worden.) 
 
Datum van inleveren van deze aanvraag.       …………………………………………. 
Handtekening van ouder/verzorger (Indien leerling 
jonger dan 18 jaar) 
 

…………………………………………….. 

Handtekening leerling (indien leerling 18 jaar of 
ouder is) 
 
……………………………………………… 

- De leerling vult alle bovenstaande velden in en levert het formulier volledig ingevuld in bij de examen 
secretaris. Dit moet binnen 3 schooldagen vanaf wanneer je je SE gemaakt hebt. 
- Onderstaande velden vult school in. 
- De examen secretaris registreert dit verzoek en overhandigt dit formulier aan de sectorleider 

Besluit sectorleid(st)er met eventuele toelichting: 
 
 
 

 
Datum communicatie besluit sectorleid(st)er → leerling: …………………………………. (datum Y ) 

 
Leerling moet uiterlijk een afspraak gemaakt hebben met docent op: ………………………….. ( 5 schooldagen na Y ) 
 
Het SE moet uiterlijk zijn ingehaald op: ………………………………... (10 schooldagen na Y ). 
 
Handtekening sectorleid(st)er: ………………………………………………………………. 

http://www.depassiescholen.nl/


Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2022 - 2023

WVMBO3

de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, vwo



Programma van toetsing en afsluiting
Studie:WVMBO3 Vak: CKV

Schoolexamens
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing eindtermen
SE Tekst 1¨Gemiddelde Tekst

S21 PO 0 EX1,2¨ K1,K2,K4Kunstautobiografie

S22 HD 0 EX1,2¨ K3, K4Culturele activiteit 1

S23 HD 0 EX1,2¨ K3, K4Culturele activiteit 2

S24 HD 0 EX3,4¨ K3, K4Culturele activiteit 3

S25 HD 0 EX3,4¨ K3, K4Culturele activiteit 4

S26 PO 0 EX3,4¨ K1,K2,K3,K4Kunstdossier

type: vorm: 

S = schriftelijk

M = mondelingHD = handelingsdeel

T = toets

PO = practische opdracht

Toelichting op SE-nummers

Opmerkingen:
Alle SE's worden beoordeeld met O, V of G.

Voor de overgang naar het examenjaar, moeten alle SE-onderdelen met minimaal een voldoende worden afgesloten. 

Sommige opdrachten voor CKV zullen ook buiten de reguliere lestijden uitgevoerd moeten worden. We gaan er vanuit dat de
kandidaat op die momenten beschikbaar is om zijn/haar CKV-opdrachten uit te voeren.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:WVMBO3 Vak: Engelse taal en literatuur

Schoolexamens
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing eindtermen
SE 1¨Gemiddelde

S21 T S 45 minuten6 EX1,2¨ K7Leesvaardigheid

S22 T S 45 minuten6 EX3,4¨ K5Kijk- en luistervaardigheid

S23 T S 45 minuten6 EX3,4¨ K3V4Literatuur: 3 boeken

S24 T M 10 minuten6 EX3,4¨ K4/K7/V2/V4Spreekvaardigheid

S25 T S 60 minuten6 SEW1þ K4/K7/V2Schrijfvaardigheid

type: vorm: 

S = schriftelijk

M = mondelingHD = handelingsdeel

T = toets

PO = practische opdracht

Voor het SE Leesvaardigheid (S21) mag een woordenboek worden gebruikt.

 

 

Toelichting op SE-nummers

Opmerkingen:
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:WVMBO3 Vak: Geloof & Maatschappij

Schoolexamens
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing eindtermen
SE 1¨Gemiddelde

S21 T S 45 minuten20 EX1,2¨ K1,2,3,6Maatschappijleer: Politiek / Nederland en de wereld

S22 T S 45 minuten20 EX3,4¨ K1,2,3,7Maatschppijleer: Media /  Pluriforme samenleving

S23 T S 60 minuten25 TW1þ K1,2,3,5Maatschappijleer: Werk /Criminaliteit

type: vorm: 

S = schriftelijk

M = mondelingHD = handelingsdeel

T = toets

PO = practische opdracht

Toelichting op SE-nummers

Opmerkingen:
Het cijfer "geloof en maatschappij" van dit jaar telt voor 65 % mee voor je eindcijfer.

Het cijfer van "geloof en maatschappij" van volgend jaar (klas 4) telt 35% mee voor je eindcijfer.

Er is voor deze verdeling gekozen, omdat het oorspronkelijke vak maatschappijleer alleen in klas 3 wordt
gegeven, gedurende 2 uur in de week. Godsdienst wordt ook in klas 4 gegeven, gedurende 1 uur in de
week.
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie:WVMBO3 Vak: Nederlands

Schoolexamens
SE omschrijving type vorm weging moment duurHerkansing eindtermen
SE 1¨Gemiddelde

S21 T S 45 minuten10 EX1,2¨ K2,3,7Zakelijke brief schrijven

S22 T M 15 minuten10 EX3,4¨ K1, 5Presentatie "LOB: Mijn toekomst"

S23 HD S 0 EX3,4¨ K8Leesdossier: 4 opdrachten

S24 HD S 0 EX3,4¨ K7 / V1-3Schrijfdossier: 3 opdrachten

S25 T S 60 minuten10 SEW1þ K6/3Leesvaardigheid

type: vorm: 

S = schriftelijk

M = mondelingHD = handelingsdeel

T = toets

PO = practische opdracht

Toelichting op SE-nummers

Opmerkingen:
Een leerling kan alleen doorstromen naar leerjaar 4 indien het lees- en schrijfdossier met voldaan zijn afgerond.

5


	PTA-3VMBO 2022-2023 Algemeen deel
	PTA 3T 2022-2023 def.

