
Inleiding 

Dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vormt een onverbrekelijk geheel met het Eindexamenreglement. In het PTA zijn aanvullende regelingen met 
betrekking tot het schoolexamen en de vakspecifieke regels vermeld.  
 
In dit PTA wordt van elk vak beschreven op welke manier de toetsing plaatsvindt en hoe de resultaten van de verschillende toetsen worden verwerkt tot 1 
eindcijfer: het SE (Schoolexamen) cijfer. 
 
Het SE- cijfer vormt de helft van het eindcijfer zoals dat op de cijferlijst bij het diploma komt te staan. De andere helft wordt bepaald door het CE (Centraal 
Eindexamen). 
 

Opbouw van het PTA  

1. Locatie Kottenpark heeft 3 schoolexamen-periodes (van 6-7 werkdagen) waarin centraal schoolexamens worden afgenomen, namelijk: 
a. SE-periode 1: start op 22 oktober 2020  
b. SE-periode 2: start op 14 januari 2021 
c. SE-periode 3: start op 29 maart 2021 

 
Mocht i.v.m. Corona een langere spreiding van de schoolexamens noodzakelijk zijn, dan worden alle examenleerlingen hierover ruim op tijd schriftelijk  
geïnformeerd. 
 

2. De PTA-toetsen vinden bijna allemaal in deze SE-perioden plaats. Alle in het PTA vermelde onderdelen dienen te worden afgelegd. Gemist werk 
dient te worden ingehaald (voor de regels omtrent het missen van toetsen, zie examenreglement).  

3. De toetsen worden tenminste één week van tevoren aangekondigd via internet.  
4. Het programma van toetsing en afsluiting vermeldt per vak welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst. 

Het programma van toetsing en afsluiting vermeldt per vak de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen. Er wordt concreet aangegeven wat 
de leerstof is in woorden met eventuele verwijzingen naar boeken/hoofdstukken, en een duidelijk omschrijving van de eisen waaraan de 
toets/opdracht moet voldoen.  

5. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven wat voor soort/vorm toets het is:   
A. Schriftelijk  
B. Mondeling  
C. Practicum/Praktische opdracht 
D. Luistervaardigheid 
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E. Handelingsdeel 

Leeswijzer PTA 

 
1. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven hoe lang de toets duurt (in minuten) 
2. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven wat de wegingsfactor is en hoe het uiteindelijke eindcijfer van het vak wordt bepaald.  
3. In het PTA wordt per schoolexamen aangegeven of er een mogelijkheid tot herkansing bestaat. De algemene herkansingsregeling wordt hierna 

beschreven.  
 
 

Cijferbepaling (incl Profielwerkstuk) 

 
Per schoolexamen staat vermeldt, hoe veel het meetelt voor het totale schoolexamen. Voor sommige vakken maak je drie schoolexamens, voor andere 
vakken zijn dat veel meer. Kijk dus per vak, hoe veel schoolexamens je hebt, hoe vaak deze meetellen voor het totale cijfer en of het vak wel of niet 
herkansbaar is. 
Het eindcijfer van je schoolexamen wordt per vak uitgedrukt in een cijfer tussen 1 en 10 met één decimaal. Dit eindcijfer is het berekende gemiddelde met 
de beschreven wegingsfactoren. 
 
Je profielwerkstuk wordt beoordeeld naar aanleiding van een rubric. Het cijfer van het profielwerkstuk vormt samen met de vakken maatschappijleer en het 
vak CKV (atheneum/havo) het zogenaamde combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee voor de zak-/slaagregeling. 
 

Herkansingsregeling schoolexamen  

 

1. Herkansing werk voorexamenjaar 
Tijdens de eerste periode van het examenjaar is er de mogelijkheid om schoolexamenstof uit het voorexamenjaar te herkansen.Hierbij zijn alleen 
onderdelen herkansbaar die als zodanig vermeld staan in het PTA van het betreffende vak. 
 
 

2. Herkansing na schoolexamenweek 
Na elke schoolexamenweek is er de mogelijkheid om één vak te herkansen, met inachtneming van het volgende: 

● De stof van de herkansing betreft dezelfde als het eerst gemaakte werk van die periode. 
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● Een vak kan maximaal twee keer herkanst worden in één jaar. 
● Om een herkansing te kunnen maken moeten kandidaten zich opgeven op een daarvoor bestemd (digitaal) inschrijfformulier. 
● Een gemist werk in de SE-periode in verband met ziekte/overmacht gaat niet ten koste van een herkansing. Echter dient de kandidaat het werk zo 

snel mogelijk in te halen, in ieder geval (ruim) vóór de herkansingsmogelijkheid.  
 

3. Speciale corona herkansing 

In verband met alle corona-maatregelen en mogelijke afwezigheid van docenten en/of leerlingen in het examenjaar bieden wij dit jaar eenmalig de 
mogelijkheid voor een speciale herkansing. Deze herkansing heeft betrekking op een (schriftelijk) schoolexamen naar keuze uit het examenjaar (5H/6V) met 
daarbij de volgende uitzonderingen: 

 Het maakt hierbij niet uit of in het PTA staat of het vak herkansbaar is of niet. 
 Luistertoetsen en mondelinge schoolexamens kunnen niet herkanst worden; 
 De regeling dat je maximaal twee herkansingen per vak mag gebruiken, geldt niet voor deze extra herkansing; 
 Het vak dat na SE3 regulier herkanst wordt kan niet gekozen worden voor deze extra herkansing. 

 

Regels met betrekking tot zittenblijvers, overstappers en externe instroom 

 
● In het geval van zittenblijven vervallen alle SE-resultaten van dat betreffende  jaar. Dit geldt niet voor Praktische Opdrachten (PO’s), daarvan blijven 

de resultaten staan. In veel gevallen kan een PO-cijfer wel verbeterd worden (beste cijfer telt). SE-resultaten uit voorgaande jaren blijven wel staan. 
● Bij een leerling die overstapt van VWO naar HAVO kunnen SE- en PO-resultaten worden meegenomen met dien verstande dat: 

o Bij vergelijkbare toetsen (qua niveau) de resultaten één op één worden overgenomen; 
o Bij toetsen van het VWO die op een significant hoger niveau zijn gegeven wordt het werk opnieuw door de docent beoordeeld, dan wel 

wordt er een vervangende toets gemaakt. 
● Bij leerlingen die van buitenaf instromen kunnen zich verschillende situaties voordoen: 

o De leerling stroomt gedurende het jaar in: de gemiste SE’s moeten worden ingehaald, dan wel cijfers worden van de vorige locatie 
overgenomen. Aan het eind van het jaar moet volledig aan het PTA worden voldaan. 

o De leerling stroomt aan het begin van het schooljaar in, maar mist SE-cijfers uit voorgaande leerjaren: cijfers kunnen worden overgenomen 
van de vorige locatie (indien voorhanden), maar er hoeft niet te worden ingehaald om de belasting van de leerling niet onevenredig groot te 
laten worden. Er wordt dan een vrijstelling voor dat specifieke onderdeel verleend.   
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Regels met betrekking tot gestelde deadlines 

 
Vermelde deadlines in het PTA geven aan, wanneer zaken bij de betreffende vakdocent ingeleverd dienen te worden. Uitstel van deze deadline is niet 
zonder meer mogelijk. Dit gaat alleen in overleg met de docent en na goedkeuring door de verantwoordelijke teamleider. 
Er kan hooguit sprake zijn van tijdsverlenging voor opdrachten, handelingsdelen of andere examenrelevante stukken, indien er een goede verklaring voor 
gegeven kan worden door de examenkandidaat. 
 

Extra tijd bij toetsen 

 
De mogelijkheid om aangepast examen te doen voor leerlingen met een beperking (waaronder dyslexie) is wettelijk vastgelegd in Artikel 55 
Eindexamenbesluit. Standaard hebben leerlingen met dyslexie recht op verlenging van de examentijd bij de centrale examens met 30 minuten. Bij 
schoolexamens (doorgaans van kortere duur) is de verlenging naar rato.  


