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Leiden, september 2018 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),  

Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor 2018-2019. In dit 

boekje staat:  

• de toelichting op het PTA;  
• de leerstof en de toetsen/opdrachten per vak;  
• het eindexamenreglement VMBO Boerhaavelaan.  

 

Elke leerling ontvangt het boekje dat past bij zijn of haar leerweg en leerjaar. Je ontvangt aan 

het begin van ieder schooljaar een nieuw PTA.  

Een aantal toetsen en andere prestaties in klas 3 en de cijfers die je in klas 4 behaalt, 

bepalen samen het cijfer van het schoolexamen.  

 

Het schoolexamen bepaalt de helft van het totale eindexamencijfer per vak. Het zijn dus 

twee belangrijke jaren.  

Wij raden je aan dit boekje goed te lezen, liefst samen met je ouder(s)/verzorger(s), zodat je 

goed op de hoogte bent van de leerstof en van de bepalingen die ten aanzien van het 

examen zijn opgesteld. Wij vinden het belangrijk dat ook de ouder(s)/verzorger(s) goed op 

de hoogte zijn, omdat hun steun onmisbaar is.  

 

Mocht je nog iets te vragen hebben, kom daar dan direct mee.  

Met vragen over het vak kun je terecht bij je docenten. Alle andere vragen kun je voorleggen 

aan je mentor. Dat geldt natuurlijk ook voor je ouders.  

 

Wij wensen je veel succes toe in het komende schooljaar en hopen dat we je aan het eind 

van dit schooljaar (voor de leerlingen van klas 4) of het volgende schooljaar (voor de 

leerlingen van klas 3) het diploma kunnen uitreiken.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens alle docenten, 

 

 

  

E. de Boer  

directeur   
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1. Het examen voor de basisberoepsgerichte leerweg  

Je zit nu in het vierde leerjaar van het VMBO. In het derde leerjaar van het VMBO begin je al 

met het examen. Het examen bestaat uit twee onderdelen: het schoolexamen en het 

centraal examen.  

Om je duidelijk te maken waar het schoolexamen uit bestaat krijg je het Programma van 

Toetsing en Afsluiting (PTA).  

 

2. Wat is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)?  

In het PTA staat per vak welke toetsen je moet doen:  

- wat je moet leren  

- wat je moet kunnen  

- hoe dit getoetst wordt  

- hoe je cijfer voor het schoolexamen tot stand komt  

- wanneer een examenonderdeel moet zijn afgerond  

- de handelingsopdracht  

- de twee praktische opdrachten  

 

Tevens zijn alle regels voor het schoolexamen en het centraal examen als bijlage 

opgenomen.  

Het is belangrijk dat je ook deze regels goed doorleest.  

 

3. Wat is een schoolexamen (SE)?  

Een schoolexamen kan bestaan uit schriftelijke, mondelinge en praktische toetsen. Welke 

toetsen, het aantal toetsen en de weging van deze toetsen, wordt duidelijk in het PTA voor 

elk vak aangegeven.  

Er zijn toetsen die over een kleine hoeveelheid leerstof gaan. Er zijn toetsen die over een of 

meerdere hoofdstukken gaan en er zijn toetsen die een onderdeel afsluiten.  

Het schoolexamen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van een examencommissie. 

Deze commissie bestaat uit de directeur, de afdelingsleiders en de examensecretaris.  

Het mailadres van de examencommissie is examen21GW03@bonaventuracollege.nl   

 

4. Gebruik hulpmiddelen.  

Van de docenten krijg je instructie over het gebruik van hulpmiddelen bij de schoolexamens. 

Toegestane hulpmiddelen zijn: 

Algemeen: 

 schrijfmateriaal  

 tekenpotlood  

 blauw en rood kleurpotlood  

 liniaal met millimeterverdeling  

 passer  

 geometrische driehoek  

 vlakgum  

 rekenmachine 

Vakspecifiek: vraag dit na bij de vakdocent. 

  

Je mag in ieder geval geen correctielak gebruiken en je mag niet met potlood schrijven.  

 

mailto:examen21GW03@bonaventuracollege.nl
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5. Wat moet je doen als je niet aan een PTA onderdeel kunt deelnemen?  

Wanneer je onverwachts door ziekte of iets anders niet aan een toets (schriftelijk, mondeling 

of praktisch) kunt deelnemen moeten je ouder(s)/verzorger(s) van tevoren bij de balie van de 

school telefonisch laten weten dat je verhinderd bent.  

De eerstvolgende dag dat je weer op school bent, lever je bij de balie een ingevulde 

verzuimkaart in. Je krijgt van de docent een inhaalformulier. Dit formulier lever je, volledig 

ingevuld, in bij de examensecretaris, mevr. M. Sheombar. Het verzoek wordt vervolgens in 

de examencommissie besproken. Je hoort van de examencommissie wanneer je het PTA 

onderdeel kunt inhalen.  

 

6. Te laat komen bij een schriftelijke toets.  

Als je te laat komt voor een toets dan blijft de gestelde eindtijd gelijk.  

 

7. Te laat komen bij een PTA onderdeel kijk- en luistervaardigheid of 

spreekvaardigheid.  

Als je te laat komt bij een kijk- luistertentamen of bij een mondeling tentamen, dan kun je niet 

meer toegelaten worden.  

Je meldt je bij de teamleider of examensecretaris. 

Je doet jouw melding via het digitale formulier. 

Dit formulier lever je, volledig ingevuld, digitaal in.  

Het verzoek wordt vervolgens in de examencommissie besproken. Is er sprake van een zeer 

onvoorziene omstandigheid, dan kun je in aanmerking komen om op een ander tijdstip het 

PTA onderdeel te maken.  

Indien naar het oordeel van de examencommissie het te laat komen valt onder 

onregelmatigheden, dan kunnen de maatregelen die genoemd worden bij punt 8 

(Onregelmatigheden) van toepassing verklaard worden. Je hoort van de examencommissie 

of en wanneer je mag inhalen.  

 

8. Onregelmatigheden  

Wanneer je jezelf schuldig maakt aan bedrog of andere onregelmatigheden, of ongeoorloofd 

de lessen verzuimt, of je aan het schoolexamen onttrekt, dan kunnen de volgende 

maatregelen al dan niet in combinatie met elkaar worden genomen:  

- het toekennen van het cijfer 1,0 voor een toets of een onderdeel van een toets van het 

schoolexamen of het centraal examen.  

- het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan één of meer toetsen of 

onderdelen van toetsen van het schoolexamen of het centraal examen.  

- het ongeldig verklaren van één of meer toetsen of onderdelen van toetsen van het reeds 

afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen.  

- het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

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

 

(zie verder artikel 10, eindexamenreglement VMBO Boerhaavelaan)  

 

9. Hoe komt het schoolexamen tot stand?  

Hoe de cijfers per vak tot stand komen, kun je lezen in het PTA. Het eindcijfer van het 

schoolexamen komt tot stand door de SE-cijfers voor een vak, behaald in het derde en 

vierde leerjaar te middelen. Dit cijfer wordt rekenkundig afgerond tot één decimaal 

nauwkeurig, dus 5,4 of 7,2  
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Het eindcijfer van het schoolexamen wordt pas bekend gemaakt, nadat alle 

examenonderdelen (zoals genoemd in het PTA) naar het oordeel van de examencommissie 

afgesloten zijn.  

Je krijgt niet voor alle vakken een cijfer. Bij CKV 1 en Lichamelijke opvoeding geldt de 

kwalificatie “voldoende” of “goed”.  
 

10. Rapportage van cijfers en beoordelingen  

Je ontvangt de beoordeling of het cijfer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen 

na afname van een schoolexamenonderdeel van de docent.  

Wanneer je door twee of meer examinatoren bent beoordeeld, bepalen deze examinatoren 

in onderling overleg het cijfer.  

Je ontvangt na iedere SE-periode een cijferlijst. 

 

Periode 1: 27 augustus 2018 t/m 7 november 2018 

Periode 2: 9 november 2018 t/m 25 januari 2019  

Periode 3: 28 januari 2019 t/m 5 april 2019  

 

Deze lijst moet zo spoedig mogelijk met handtekening van je ouder(s)/verzorger(s) worden 

ingeleverd bij je mentor. Wanneer je van mening bent dat er een onjuist cijfer op je lijst staat, 

moet je dit binnen drie dagen na uitreiking van de lijst melden bij het examensecretariaat. 

Iedere eigenhandig aangebrachte wijziging of aanvulling maakt de lijst ongeldig.  

 

11. Het examendossier  

Het examendossier is een overzicht van de behaalde resultaten uit het pta. 

Pas als alle onderdelen naar behoren zijn afgerond, mag een leerling deelnemen aan het 

eindexamen. 

 

12. Mag je herkansen?  

Als het cijfer van een tentamen door onvoorziene omstandigheden lager is dan verwacht 

mag worden, dan kun je in aanmerking komen voor een herkansing. Je vraagt dit aan via het 

formulier op de website. Dit formulier lever je, volledig ingevuld, digitaal in bij de 

examensecretaris. Het verzoek wordt vervolgens in de examencommissie besproken. Je 

hoort van de examencommissie of en wanneer je mag herkansen.  

 

Na elke periode is er een herkansingsmoment. 

Je bespreekt jouw herkansingskeuze met de mentor en geeft je hiervoor op. 

Je zorgt ervoor dat je op de herkansingsdag, 10 minuten voor de start, aanwezig bent bij de 

examenruimte, met toegestane hulpmiddelen. 

 

13. Wanneer mag je deelnemen aan het centraal examen (CE)?  

Alle mondelinge en schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten 

welke vermeld staan in het PTA van het derde en vierde leerjaar, moeten voor de aanvang 

van het centraal examen zijn afgerond.  

 

14. Overzicht van SE-vakken en CE-vakken.  

Alleen schoolexamen:  

Lichamelijke opvoeding voldoende (sluit je af in het 4e leerjaar) Kunstvakken 1 (CKV) 

voldoende (sluit je af in het 3e leerjaar)  
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Schoolexamen en centraal examen:  

Alle andere vakken welke je in het vierde leerjaar afsluit, hebben een schoolexamen en een 

centraal examen.  

 

15. De rekentoets  

De rekentoets is onderdeel van het eindexamen. Zie voor de regeling over het handelen in 

geval van onregelmatigheden bij de afname van de rekentoets punt 10.  

Afnameperioden waarbinnen de rekentoets dit leerjaar moet zijn afgenomen:  

Afnameperiode 1: 14 en 15 januari 2019  

Afnameperiode 2: 13 en 14 maart 2019 

Afnameperiode 3: 30 mei - 11 juni 2018  

 

 

16. Wanneer ben je geslaagd? 

Voor alle examenkandidaten geldt: 

In alle leerwegen wordt het eindcijfer als volgt berekend: het eindcijfer van het schoolexamen 

plus het cijfer van het centraal examen gedeeld door 2 [(1 X SE + 1 X CE) : 2]  

Je bent geslaagd als je:  

• gemiddeld minimaal een 5,5 of hoger hebt gehaald voor alle vakken waarin je een 
centraal examen hebt gedaan  

• het eindcijfer voor het vak Nederlands tenminste een 5 is  
• de rekentoets hebt afgelegd  
• een lob-dossier hebt samengesteld.  
 

Verder geldt dat je:  

• voor al je examenvakken een 6 of hoger hebt  
• voor ten hoogste één van je examenvakken een 5 hebt en voor je overige examenvakken 

een 6 of hoger  
• voor ten hoogste één van je examenvakken een 4 hebt, niet zijnde het vak Nederlands 

en je overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger  
• voor twee van je examenvakken, het eindcijfer 5 hebt en voor je overige examenvakken 

een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger. 
 

Voor de BB en KB geldt verder: 

• een eindcijfer voor het profielvak bestaande uit het rekenkundig gemiddelde van het cijfer 
voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen (cspe)  

• een combinatiecijfer voor de keuzevakken bestaande uit het afgeronde rekenkundig 
gemiddelde van de afgeronde eindcijfer van de afzonderlijke keuzevakken. Hierbij geldt 
ook dat je voor elk keuzevak minimaal een 4 haalt. 

 

 

Voor de TL geldt 

Het sectorwerkstuk moet naar behoren (met een Voldoende of Goed) zijn afgerond. 
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17.  Inzage gemaakt toets- en examenwerk. 

Elke examenkandidaat mag gemaakt werk inzien. Dit gebeurt in overleg met de vakdocent, 

in het bijzijn van de vakdocent.  

Het fotograferen van de toets, het examen of de uitwerking van de kandidaat is ten strengste 

verboden. 

 

 

18. Bewaartermijn  

Het schoolexamenwerk wordt tenminste bewaard tot de schoolexamencijfers door de 

kandidaat en/of ouders/verzorgers zijn ondertekend en vastgesteld en tot zes maanden na 

afronding van het examenjaar. 

 

Verklaring van begrippen en afkortingen in het overzicht per vak  

toetsnummer = het cijfer voor een PTA onderdeel staat onder dit nummer in magister.  

exameneenheid = dit verwijst naar de syllabus van het desbetreffende vak. In deze syllabus 

wordt beschreven welke eenheden op het SE en/of CE getoetst worden. Deze syllabus per 

vak is te vinden op www.examenblad.nl.  

toetsvorm:  

T = tussentijdse toets  

MO = mondelinge toets  

PO = praktische toets  

PR = werkstuk  

HD = handelingsopdracht  

Let op: elk handelingsdeel van het schoolexamen moet naar behoren afgesloten zijn 

om aan het eindexamen deel te kunnen nemen.  

Tot slot  

Het is mogelijk dat door bepaalde omstandigheden van het PTA moet worden afgeweken.  

In dit geval en in alle gevallen waarin het PTA niet voorziet, neemt de directie een beslissing 

en zorgt er voor dat je tijdig op de hoogte wordt gesteld.  

Mocht iets je niet duidelijk zijn, dan kun je het altijd aan je mentor of het examensecretariaat 

vragen.  

 

 

 


